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Szko³a w Runowie Pomorskim bez dyrektora?

Burmistrz do prokuratury
(WÊGORZYNO). Niezwykle burzliwie przebiega³a sesja
nadzwyczajna zwo³ana przez
tutejszych radnych w miniony
pi¹tek. Podczas sesji poruszono problem Szko³y Podstawowej w Runowie Pomorskim,
ale i podjêto uchwa³ê o zobowi¹zanie
przewodnicz¹cej
Rady Miejskiej do skierowania
do Prokuratury Okrêgowej w
Szczecinie zawiadomienia o
podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa przez Burmistrz Wêgorzyna.
Str. 9-11
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Odwaga wolnoœci
Kazimierz Rynkiewicz

W Centrum Mediacji w Szczecinie zwar³em porozumienie z
pani¹ Jadwig¹ Hajdukiewicz,
radc¹ prawnym Spó³dzielni Mieszkanowej „Jutrzenka”, ¿e opracujemy sprostowanie, do artyku³u, który ukaza³ siê dwa lata temu.
Pani Jadwiga napisa³a swoim
radcowskim jêzykiem i publikujê
je obok. Nie bêdê wyjaœnia³ szczegó³ów, wszak jestem na tej stronie
w pozycji mocniejszej, ale nie bêdê
jej nadu¿ywa³. Pani¹ Jadwigê przepraszam za nerwy i „szarpanie siê”,
ale i ona ma taki zawód, i ja, wiêc
do „zwaræ” musi dochodziæ. Wa¿ne, by umieæ z nich wychodziæ nie
pogarszaj¹c swoich stanów psychicznych i emocjonalnych. Bo i
po co? Przecie¿ nie walczymy ze
sob¹, tylko o coœ. Myœlê, ¿e o prawdê w danej sprawie i o jak¹œ elementarn¹ sprawiedliwoœæ. Na w³asne usprawiedliwienie mogê tylko
dodaæ, ¿e nie walczê o swoje lub
czyjekolwiek interesy. Gdy gazeta
krytykuje personalnie, to nie po to,
byœmy chcieli zaj¹æ czyjekolwiek
stanowisko, wyrobiæ sobie pozycjê
polityczn¹ czy dorwaæ siê do czyjejœ kasy. Proszê wiêc siê nie obawiaæ, ¿e Rynkiewicz wygryzie

kogoœ, by zaj¹æ jego miejsce i zabraæ mu pensjê. Nie dorabiamy po
cichu na umowach, pó³ etacikach i
zleconkach. Nie przyklejamy siê
do urzêdów, by wyszarpywaæ pieni¹dze podatników. Mo¿na nam
zarzucaæ ró¿ne rzeczy, ale nie to, ¿e
pisz¹c kierujemy siê interesownoœci¹. A ¿e w ró¿nych sprawach stajemy po czyjejœ stronie, to jest naturalne, bo któraœ strona ma racjê.
Najczêœciej t¹ stron¹ s¹ pokrzywdzeni. W takim sensie jesteœmy i
bêdziemy stronniczy, staraj¹c siê
jednoczeœnie byæ rzetelnymi i sprawiedliwymi w ocenie tych racji. To
jest trudne i pope³niamy b³êdy, ale
te¿ potrafimy je dostrzegaæ.
¯yjemy skromnie i ciê¿ko pracujemy, ale to pozwala nam zachowaæ wolnoœæ formu³owania w³asnych ocen. I o tak¹ wolnoœæ walczymy w przestrzeni publicznej, bo
jak ktoœ kiedyœ powiedzia³ – cudza
wolnoœæ powiêksza nasz¹ wolnoœæ.
Muszê powiedzieæ, ¿e pani Jadwidze, oprócz stresów, zawdziêczam równie¿ pewn¹ przyjemnoœæ.
Otó¿ po mediacji w Szczecinie wybra³em siê do kina na film „Popie³uszko. Wolnoœæ jest w nas”. Piszê
o tym te¿ w kontekœcie pytania, jakie zada³a mi pani Jadwiga – czy
nie bojê siê s¹dów. Odpowiedzia³em, ¿e gdybym siê ba³, zamkn¹³bym gazetê, bo po co pozorowaæ,
¿e coœ siê tam niby robi wydaj¹c
gazetê. Po co oszukiwaæ ludzi.
Mo¿na przecie¿ zarabiaæ na ¿ycie
na sto innych sposobów. Gdy siê
zastanawiam nad odwag¹, myœlê o

ludziach, którzy naprawdê byli
odwa¿ni, odwag¹ na miarê swojej
epoki. Dziêki ich odwadze mówimy po polsku, jesteœmy Polakami,
¿yjemy w Polsce, a wiêc mamy
wolnoœæ decydowania o sobie. Co
z ni¹ robimy to ju¿ inna sprawa. Ale
trzeba pamiêtaæ – mamy to dziêki
ich odwadze.
Polecam pani Jadwidze i
wszystkim film o Popie³uszce, bo
jest to w³aœnie film o odwadze i
wolnoœci, która jest w nas. Nie o
odwadze interesownej, odwadze
manipulacji, odwadze zdobywania
i zaw³aszczania, ale o odwadze pokornej, wynikaj¹cej ze s³u¿by bliŸniemu.
Niech krótkim wprowadzeniem do filmu bêd¹ s³owa re¿ysera
Rafa³a Wieczyñskiego: Bêd¹c
szesnastolatkiem, podobnie jak
wielu moich rówieœników, uczestniczy³em w jego pogrzebie. Pamiêtam równie¿, ¿e wracaj¹c po pogrzebie ulicami Warszawy, rozmyœla³em o Ksiêdzu Jerzym. Zastanawia³em siê wtedy, czy potrafi³bym
tak jak on poœwiêciæ swoje ¿ycie za
Prawdê. Widzia³em go jako wielkiego bohatera, istotê niemal z innego œwiata. Dziœ, bêd¹c Jego rówieœnikiem z czasu, gdy zosta³ zamordowany, widzê w nim cz³owieka takiego jak my. Szczerego,
skromnego, z przekornym poczuciem humoru. Szerzej dostrzegam
równie¿ kontekst jego powo³ania i
podejmowanych wyborów, dziêki
którym zwyciê¿y³ swój lêk i nie ba³
siê ¿yæ tak jak naucza³.

Co o nas pisz¹
Powiat ³obeski na krótkim odcinku graniczy z powiatem ko³obrzeskim. Ostatnio w³aœnie odwiedzi³em w celach turystycznych s¹siedzkie miasto, du¿o wiêksze ludnoœciowo ani¿eli £obez. Tam w³aœnie otrzyma³em miesiêcznik nosz¹cy nazwê „Ko³obrzeskie Wiadomoœci” Pismo jest kolorowe,
oczywiœcie jak to w Polsce bywa,
posiada bardzo du¿o reklam, posiada ³¹cznie z ok³adk¹ 48 stron
formatu A4. W piœmie znalaz³em
sporej wielkoœci notatkê nosz¹c¹
tytu³ „Epitafium dla £abuzia”, której autorem jest Lech M. Jakób. W
tekœcie umieszczono pierwsz¹
stronê naszego „£abuzia” numer
62 z 2007 roku. Autor w mi³ych s³owach opisuje wspó³pracê z tym

pismem. Szczególnie podkreœla
wspó³pracê nie tylko swoj¹ lecz i
innych pisarzy oraz grono osób,
którzy przed laty „£abuzia” powo³ali do ¿ycia i przez wiele lat kontynuowali rozpoczête dzie³o.
Wspomina jakimi dzia³aniami Leon
Zdanowicz zdobywa³ czytelników i
jakie mia³ k³opoty z wydawaniem

pisma. Wspomnia³ tak¿e o innych
osobach wspomagaj¹cych pismo –
Lidii i Czes³awie Szawielach i Ludwiku Cwynarze a tak¿e o m³odej
poetce Agnieszce Weso³owskiej. W
czêœci koñcowej autor podaje, ¿e
prowincjonalny Okazjonalnik Literacki „£abuŸ” przeszed³ do wiecznoœci.
Zbigniew Harbuz

Podziêkowania
Sk³adamy serdeczne podziêkowania za udzia³

w pogrzebie œp. Haliny Wiœniewskiej
Zwi¹zkowi Sybiraków Ko³o Terenowe w £obzie
i mieszkañcom Lesiêcina.
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Córka i ziêæ.

Sprostowanie
Kazimierz Rynkiewicz – Redaktor
Naczelny „Tygodnika £obeskiego”
oœwiadcza, i¿ teza zawarta w tytule artyku³u opublikowanego w dniu
23.10.2007 r. jego autorstwa – „Radca
Jadwiga Hajdukiewicz sk³ada w s¹dzie
wyci¹g z nieistniej¹cego statutu” nie
jest uprawniona.
Pani radca Jadwiga Hajdukiewicz
reprezentuj¹ca Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ „Jutrzenka” nie dopuœci³a
siê czynów niezgodnych z prawem
polegaj¹cych m.in. na œwiadomym
wprowadzeniu w b³¹d S¹du i cz³onków Spó³dzielni, albowiem w opisanej tam sprawie w piœmie procesowym
z dnia 11 maja 2005 r. za³¹czy³a kilka
dowodów m.in. obowi¹zuj¹cy Statut
Spó³dzielni (uchwalony uchwa³¹ Zebrania Przedstawicieli Cz³onków
Spó³dzielni dnia 19 wrzeœnia 2003 r.),
a tak¿e zapis projektu Statutu, który
opracowany by³ przez Komisjê Statutow¹ powo³an¹ przez najwy¿szy organ
Spó³dzielni, jakim by³o w 2007 roku
ZPCz. Jako pe³nomocnik procesowy
Spó³dzielni dzia³a³a zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami Kodeksu Postêpowania Cywilnego (ustawa z 17 listopada 1964. - Dz. U. Nr 43, poz. 296 z
póŸn. zm.).
Oœwiadczam, ¿e nie by³o moim zamiarem podwa¿enie zaufania zawodowego radcy Pani Jadwigi Hajdukiewicz.
Kazimierz Rynkiewicz
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Z petycj¹ do starosty
(£OBEZ). W mieœcie przy
Szkole Podstawowej nr 2 panuje
znaczny ruch samochodów, a istniej¹cy parking jest zwyczajnie
zbyt ma³y. Czy uczniowie wezm¹
w koñcu sprawy w swoje rêce i
sami zadbaj¹ o swoje bezpieczeñstwo?
W ubieg³ym roku dzieci i m³odzie¿ z osiedla H. Sawickiej zorganizowa³y strajk, gdy dowiedzia³y
siê, ¿e ich boisko ma zostaæ zlikwidowane. Wprawdzie takich planów
nie by³o, dosz³o bowiem do zwyk³ego nieporozumienia, jednak reakcja
dzieci i m³odzie¿y zaskoczy³a
wszystkich. Determinacja, z jak¹
postanowi³y walczyæ o swoje miejsce rozrywki (jedyne) sprawi³a, ¿e
otrzymaj¹ wiêcej, ni¿ zamierzali.
Czy uczniowie SP2 wezm¹ przyk³ad z m³odych mieszkañców osiedla H. Sawickiej?
Ulica Spokojna, przy której
znajduje siê parking, jest drog¹ powiatow¹. W tym roku ulegnie ona
przebudowie. Maj¹ byæ tam nowe
chodniki i nowa nawierzchnia.
Uczniowie domagaj¹ siê jednak
d³u¿szego parkingu.
- Co roku wnioskujemy o przed³u¿enie parkingu w stronê ul. Bema,
poniewa¿ tam jest zieleniec, s¹
mo¿liwoœci techniczne, ale czy starostwo nasze wnioski uwzglêdni,

tego na dzisiaj nie mogê wam potwierdziæ – powiedzia³ wiceburmistrz Ireneusz Kabat podczas debaty w SP2.
Aby jednak nie pozostawiaæ
dzieci bez nadziei, burmistrz Ryszard Sola podpowiedzia³ uczniom,
aby ci przygotowali petycjê i udali
siê z ni¹ do starosty.
- Przygotujcie petycjê, ¿e „prosimy pana starostê o to, ¿eby nam powiêkszono parking, który znajduje
siê przy ul. Bema vis a vis Szko³y nr
2, bo jest za ma³y”. Podpiszcie siê
pod t¹ petycj¹, wybierzcie ze swojego grona przedstawicieli, udajcie
siê do starostwa powiatowego i z³ó¿cie tak¹ petycjê u pana starosty.
Mo¿e pan starosta, gdy pod t¹ pe-

tycj¹ podpisze siê 50-60 uczniów
klasy VI, wys³ucha proœby, przyjmie
do realizacji i taki parking po prostu
powiêkszy – powiedzia³ burmistrz.
Wiceburmistrz doda³, ¿e „teraz
zadanie nale¿y do was, a my wam
pomo¿emy”.
A jakie plany wobec parkingu
ma starostwo? Ju¿ rozpoczê³y siê
prace na ul. Spokojnej. Wiêkszoœæ
prac jednak Zarz¹d Dróg Powiatowych bêdzie musia³ wykonaæ we
w³asnym zakresie, bowiem starostwo nie otrzyma³o dofinansowania
na tzw. schetynówki. To z kolei
oznacza, ¿e zakres prac bêdzie
mniejszy i rozci¹gniêty w czasie. W
tej chwili trwaj¹ prace na skrzy¿owaniu ulicy Spokojnej i Siewnej.

- W pierwszej kolejnoœci bêdziemy wykonywaæ chodniki i parkingi. Sam¹ nawierzchniê drogi za
oko³o 2 miesi¹ce. Z pewnoœci¹ ca³oœæ bêdzie wykonana przed rozpoczêciem roku szkolnego, tak aby
uczniowie mogli spokojnie i bezpiecznie doje¿d¿aæ do szko³y. Planujemy przed³u¿yæ parking w stronê ulicy Bema i stworzyæ tam 20
miejsc parkingowych. Równoczeœnie wykonamy zatoczkê na 2-3
miejsca parkingowe naprzeciwko
wejœcia do by³ego przedszkola, bowiem w tamtym miejscu, jak zauwa¿yliœmy, te¿ parkuj¹ samochody – powiedzia³ dyrektor Zarz¹du
Dróg Powiatowych Wies³aw Bernacki.
mm
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Tu kryzysu nie ma
(£OBEZ). Jak poinformowa³
starosta ³obeski, kryzys urzêdu
nie dotkn¹³, a to dlatego, ¿e ju¿ od
pewnego czasu urz¹d rozpocz¹³
zaciskanie pasa i ogl¹danie ka¿dej
z³otówki. Mimo zmniejszonej
liczby wakatów i obostrzeñ urz¹d
dzia³a tak samo, jak wczeœniej.
Oznacza to tylko tyle, ¿e liczba
zatrudnionych tu osób by³a zbyt
du¿a, a limity na telefony i paliwo
zanadto zawy¿one.
- Obecnie jest mniejsza liczba
zatrudnionych, zrobiliœmy równie¿
oszczêdnoœci np. na telefonach komórkowych, wyznaczyliœmy limity
dla danych osób funkcyjnych. Jeœli
dana osoba przekroczy ten limit, to
wydzia³ finansowy potr¹ca nadwy¿kê – wystawia fakturê i trzeba to
op³aciæ. Na telefonach stacjonarnych uda³o siê nam zaoszczêdziæ
oko³o 40 proc. miesiêcznie. To dosyæ sporo, a wydzia³y funkcjonuj¹
tak, jak funkcjonowa³y. Mówimy o
zmniejszeniu wydatków, tylko z
tego tytu³u, z ponad 3 tys. do 15001600 z³ miesiêcznie. Nastêpna sprawa, to zmniejszyliœmy stawkê za

kilometr na samochód prywatny. Tu
jest zró¿nicowane, jeœli jest wyjazd
na terenie powiatu, to stawka naliczana jest wed³ug kwot urzêdowych,
je¿eli poza powiatem, to np. do
Szczecina 133 z³ (kiedyœ 160 z³). W
sumie nie jest to du¿o, ale tych wyjazdów siê nazbiera. Kolejne
oszczêdnoœci robimy na remontach
w naszych jednostkach np. Dom
Dziecka staramy siê wykonywaæ systemem gospodarczym. Do niedawna
po³owa strychu by³a pusta, w tej
chwili s¹ ju¿ œcianki dzia³owe, zosta³o doprowadzone ciep³o. W tej chwili mo¿na ju¿ mówiæ o pracach wykoñczeniowych. Prace wykonuje
konserwator zatrudniony w Domu
Dziecka oraz sta¿ysta, który odbywa
sta¿ przy konserwatorze. Jedyne
koszty, które s¹, to koszty materia³owe, które nale¿y ponieœæ. Na ten cel
w roku ubieg³ym Dom Dziecka napisa³ projekt i otrzyma³ 35 tys. z³, w tym
roku starostwo jest gotowe przeznaczyæ na ten cel oko³o 30 tys. z³. – powiedzia³ starosta ³obeski Antoni Gutkowski. Starostwo niedawno og³osi³o konkurs na dyrektora Domu. mm
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NOWO OTWARTA
AGENCJA PKO BP SA
PRZY UL. KOŒCIUSZKI 2 W WÊGORZYNIE
ZAPRASZA W GODZINACH:
PONIEDZIA£EK - PI¥TEK 9.30 - 16.00
SOBOTA: 9.30 - 13.00

Tel. (091) 39 71 171
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Nie róbcie nam tu slumsów - mówi¹ ludzie
(£OBEZ). Dawniej by³a to spokojna dzielnica, wymarzone miejsce do zamieszkania, na obrze¿u
miasta, cicho i spokojnie, blisko
zarówno do centrum, jak i do lasu.
Teraz gdy ktoœ pyta: „gdzie mieszkasz” wstyd siê przyznawaæ – bo
powoli zmienia siê w dzielnicê
slumsów. Kiedyœ ludzie zaci¹gali
kredyty, by móc siê tu budowaæ, teraz gmina lokuje tu osoby czêsto po
wyrokach, albo takie, które w centrum sprawia³y k³opoty.
Obecnie, gdy mówi siê o ul. H.
Sawickiej czêsto na twarzach ludzi
pojawia siê znacz¹cy uœmiech. To za
torami, z dala od centrum, tam w
ramach uspo³ecznienia lokuje siê
ludzi w mieszkaniach socjalnych,
którzy czêsto s¹ z prawem na bakier.
I nie policja ani urzêdy musz¹ sobie
radziæ codziennie z trudnymi lokatorami, lecz mieszkañcy. Urzêdnicy
tu nie zagl¹daj¹, jeœli ju¿ to tylko na
wyraŸne proœby i ¿¹dania mieszkañców. To tutaj, gdy tylko robi siê ciep³o, motocykliœci je¿d¿¹ „ile fabryka da³a”, nie patrz¹c na to, ¿e to jeszcze miasto i w ka¿dej chwili na ulice
mo¿e wybiec dziecko. To tutaj tylko
w ubieg³ym roku ludzie wci¹¿
dzwonili na policjê, by zrobi³a coœ z
takim motocyklist¹. Czy go z³apano
w koñcu? Nie wiadomo, wiadomo
jednak, ¿e do koñca sezonu jeŸdzi³
bardzo szybko. Gdy ludzie pytali
siê, czy mo¿na za³o¿yæ tu ograniczniki tzw. le¿¹cego policjanta, policja odpowiada³a, ¿e nie, bo to droga
powiatowa i jednoczeœnie wylotowa z miasta.

- Czy gmina chce nam tu zrobiæ
dzielnicê slumsów? Kiedyœ mieszka³o siê tu bardzo dobrze i spokojnie,
ale od kiedy gmina przenosi tu do
mieszkañ socjalnych swoich ludzi, to
zrobi³o siê niebezpiecznie. Dlaczego? Rozebrali czêœæ ogrodzenia i
sprzedali na z³om, s¹siadowi rozebrali drewniane ogrodzenie, wci¹¿
podrzucaj¹ jakieœ œmieci. Szczytem
by³o, gdy jedna z lokatorek takiego
mieszkania wesz³a na nasz ¹ posesjê,
zdjê³a bieliznê i zaczê³a siê za³atwiaæ. Gdy kaza³em jej wyjœæ powiedzia³a: „A co to wasze? To moje”.
Wtedy nie wytrzyma³em – przygarn¹³em psa. Nie minê³o kilka dni, a po
ogrodzie chodzi³ jakiœ facet i przymierza³ siê do zabrania u³o¿onych w
ogrodzie metalowych stela¿y pod
szklarniê na ogórki. Kaza³em mu
odejœæ, a on to samo: „A co to twoje?”. Jak nie moje? Chcia³em trzymaæ psa na posesji, ale dwukrotnie
ktoœ próbowa³ go otruæ. Psa uda³o siê
uratowaæ. Kilka dni przed œwiêtami
Bo¿ego Narodzenia ktoœ próbowa³
siê w³amaæ. Narobi³ mi szkód. Wystraszyli siê psa, ale na same œwiêta
mieliœmy wydatek. Niedawno by³a
ponowna próba – opowiada jeden z
mieszkañców prywatnego domu.
Lokatorzy jednego z budynków
wspólnoty te¿ maj¹ doœæ. Tam jeden
z lokatorów o ma³o nie spali³ budynku. Usn¹³ z papierosem. Lokatorzy
ugasili po¿ar. W jednym z lokali
wci¹¿ by³y imprezy, do póŸna w
nocy. Nie reagowano na proœby
mieszkañców, by by³o ciszej. Goœcie
swoje potrzeby za³atwiali na klatce
schodowej. Kolejna wspólnota
mieszkaniowa ma ponad 50 proc.
udzia³ów. Gmina ma tu mieszkania
socjalne. W³aœciciele mieszkañ s¹
ju¿ zmêczeni.
– Mamy ju¿ dosyæ. Miasto z lokali socjalnych z centrum przysy³a nam

wci¹¿ nowych. Wykupiliœmy mieszkania i chcemy spokojnie ¿yæ. Zdarza³y siê ju¿ tu morderstwa, pobicia,
awantury. Lokator mieszkaj¹cy piêtro wy¿ej nie dba³ o c.o. On w lokalu
nie przebywa³, a mi ca³¹ ³azienkê
zala³o. Gdy zg³osi³am do gminy, powiedzieli, ¿e przyœl¹ mi hydraulika.
Mnie? Przecie¿ to gminne mieszkanie. Mam podwieszany sufit i najpierw myœla³am, ¿e to u mnie. Hydraulik sprawdzi³ i okaza³o siê, ¿e to
piêtro wy¿ej. Czy ktoœ mi zap³aci
odszkodowanie? Nie. Teraz zwolni³o siê jedno mieszkanie. W pokoju o
powierzchni kilkunastu metrów
mieszka³a rodzina z dwójk¹ dzieci.
To by³ sam pokój, bez ³azienki, toaletê mieli na zewn¹trz, wodê te¿. To
jest XXI wiek, nawet socjalne mieszkania musz¹ mieæ jakiœ minimalny
standard. Chcielibyœmy ten pokój
przeznaczyæ na cele wspólnoty. Sam
pokój nie nadaje siê przecie¿ do
mieszkania. Dlaczego miasto tak

robi? Dlaczego robi z tej dzielnicy
slumsy? Mia³am ju¿ kilka w³amañ, a
co policja robi? £apie rowerzystów,
a tu ¿adnego nie z³apali z tych, co
w³amywali siê – powiedzia³a jedna z
mieszkanek.
***
Przyk³ady i cytaty mo¿na mno¿yæ. Wiele osób mówi g³oœno o nieproszonych goœciach. Wielu milczy,
staraj¹c siê samemu jakoœ uporaæ z
problemem. Czy mog¹ liczyæ na pomoc s³u¿b i urzêdników? Raczej nie.
Mo¿e, gdyby urzêdnicy przydzielaj¹cy mieszkania socjalne w ramach
resocjalizacji zafundowali sobie
kilku s¹siadów po wyrokach, zrozumieliby codziennoœæ takiego ¿ycia.
Z drugiej strony, przydzielaj¹c tego
typu mieszkania, bez sanitariatów,
wiêc bez podstawowych potrzeb rodzinom, którym zwyczajnie nie powiod³o siê w ¿yciu – to skazywanie
na warunki, w jakich co niektórzy
nie trzymaliby nawet zwierz¹t. mm

Gdzie wypiæ piwo
(£OBEZ). W ostatnim dniu
marca, w sali konferencyjnej
Urzêdu Miasta odbêdzie siê sesja
Rady Miejskiej.
Podczas sesji prokurator rejonowy w £obzie, komendant powiatowy policji, stra¿nik miejski oraz
komendant powiatowy Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej i komendant Zarz¹du Oddzia³u Miejsko-Gminnego
Zwi¹zku OSP Gminy £obez przedstawi¹ informacjê o stanie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego na
terenie gminy i miasta £obez.
Kolejne informacje dotyczyæ
bêd¹ stanu ujêæ wody, wodoci¹gów
i urz¹dzeñ kanalizacyjnych na tere-

nie Gminy £obez zamierzeñ w zakresie ich rozwoju i modernizacji na
lata 2009-2010 i nastêpne.
Radnym zostan¹ przed³o¿one
pod dyskusjê projekty uchwa³
m.in.: w sprawie zmian bud¿etu
Gminy £obez na rok 2009, w sprawie wyra¿enia zgody na zbycie lokali mieszkalnych oraz na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomoœci, w sprawie okreœlenia obszarów na terenie miasta £obez, gdzie
wprowadza siê sta³y zakaz spo¿ywania napojów alkoholowych
³¹cznie z piwem.
Podczas sesji zostan¹ równie¿
rozpatrzone skargi wniesione do
Rady Miejskiej w £obzie.
mm

Tanie meble Ka-Mar
Nowoczesne meble u¿ywane
(IKEA, HOFFNER...)
Ceny dla ka¿dego!!!
Zapraszamy do sklepu:
pon. - pt.: godz. 10-18
soboty: godz. 10-14

£obez, ul. Bema
(by³y plac POM-u) nowy w³aœciciel
Tel. 885 310 483

Klucze rozdane
(WOROWO). W minionym tygodniu
oddano tu 20 mieszkañ
socjalnych z czego 3 lokale
s¹ dwupokojowe, a pozosta³e
– kawalerki. W porównaniu
z innymi mieszkaniami socjalnymi
te potrafi¹ wprowadziæ w
zachwyt, jednak z drugiej strony
– spe³niaj¹ jedynie podstawowe
standardy XXI wieku.

W ubieg³ym tygodniu nast¹pi³o jedynie oficjalne przekazanie
kluczy lokatorom przez burmistrza £obza Ryszarda Solê. Na
razie jednak nikt jeszcze nie
wprowadzi³ siê, poniewa¿ dopiero dzisiaj rano od godziny 9.00
przeprowadzane jest obowi¹zkowe szkolenie w zakresie obs³ugi
pieca c.o. Bez niego nikt w lokalu
nie mo¿e zamieszkaæ.
mm

Przejrzyœciej na drogach

(POWIAT). W tej chwili
trwaj¹ wycinki drzew na terenach miast w naszym powiecie. W
Dobrej prace zosta³y zakoñczone
i ZDP przeniós³ siê do Wêgorzyna.
Równoczeœnie zosta³ rozstrzygniêty przetarg na okrzesywanie
drzew na drodze Mo³dawin –Maliniec i og³oszony na wykonanie nak³adki na ul. Zielonej w Dobrej.
Najwiêkszym jednak problemem
kierowców s¹ dziury w drogach. Kieruj¹cy samochodami bêd¹ musieli
uzbroiæ siê jeszcze w cierpliwoœæ,
bowiem, wprawdzie ZDP przygotowuje siê do ich ³atania, jednak, jak

MAR-BUD
Us³ugi Ogólnobudowlane
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twierdzi dyrektor Wies³aw Bernacki,
jest na to jeszcze za wczeœnie.
Na razie ZDP wyruszy³o na drogi, by obkaszaæ pobocza zakupion¹
przez siebie maszyn¹. W pierwszym
rzêdzie wypróbowano nowy nabytek na drodze do Zagórzyc.
mm

Basen w £obzie?
(£OBEZ). Jednym z marzeñ
dzieci i m³odzie¿y jest
basen w £obzie. Czy jego
budowa jest mo¿liwa w
grodzie nad Reg¹?
Obecnie, jeœli ktokolwiek chce
skorzystaæ z p³ywalni, musi jechaæ
w tym celu do Œwidwina, b¹dŸ Gryfina, a co z £obzem? O mo¿liwoœæ
budowy basenu pytali uczniowie
Szko³y Podstawowej nr 2 podczas
debaty w tej placówce oœwiatowej.
- Mo¿e bêdê brutalny, ale powiem, ¿e nie. P³ywalnia w Œwidwinie by³a budowana w znacznej czêœci ze œrodków zewnêtrznych. Miasto dok³ada³o tam swoj¹ czêœæ, ale
niestety utrzymanie basenu le¿y tylko po stronie miasta Œwidwin. Teren, z którego doje¿d¿aj¹ osoby
korzystaj¹ce z basenu, jest du¿y, a
mimo to miasto ma du¿e problemy,
¿eby go utrzymaæ. Je¿eli powsta³by
w £obzie taki basen, to rozk³ada siê

liczba osób korzystaj¹ca z niego.
Nas nie by³oby staæ na utrzymanie
takiej budowli i nie otrzymalibyœmy
¿adnych œrodków zewnêtrznych na
budowê. Poniewa¿ Ministerstwo,
planuj¹c dofinansowanie, sprawdza
czy w promieniu 25 km jest podobna tego typu inwestycja. Do Œwidwina jest tylko 20 km, wiêc taka
inwestycja jest nierealna. Bogate
Drawsko dysponuje du¿ymi œrodkami finansowymi z wojska, bo posiada poligon, mimo tego te¿ takiej
inwestycji u siebie nie mo¿e zrealizowaæ – powiedzia³ wiceburmistrz
Ireneusz Kabat.
Jednoznaczna odpowiedŸ wiceburmistrza wskazuje na brutaln¹
prawdê. W Polsce d³ugo jeszcze nie
bêdzie tak, jak u naszych zachodnich s¹siadów, których staæ na budowê p³ywalni nawet na wsiach. Tutaj
podlegamy ograniczeniom, którym
musimy siê poddaæ i chc¹c pop³ywaæ i zadbaæ o prawid³owy rozwój
fizyczny – doje¿d¿aæ.
mm

Wieœ bez pracy
(POWIAT). Ten rok rozpocz¹³
siê najwy¿szym procentowo
bezrobociem w Radowie
Ma³ym spoœród gmin
powiatu ³obeskiego.
W sumie wszystkich bezrobotnych zamieszkiwa³o tutaj w styczniu 363., spoœród których kobiet
pozostaj¹cych bez pracy by³o 201.
WskaŸnik bezrobocia 15,1 proc.
W gminie Dobra liczba bezrobotnych wynosi³a 332, z czego 196,
to kobiety i 195 mieszkañców wsi.
WskaŸnik bezrobocia wynosi³ tu
11,7 proc. W mieœcie i gminie £obez
z kolei ³¹czna liczba bezrobotnych
wynosi³a 926. w tym 540 kobiet.
Niepracuj¹cych mieszkañców wsi
by³o 317, kobiet – 187. WskaŸnik

bezrobocia wynosi³ 9,8 proc. W
mieœcie i gminie Resko
osób
pozostaj¹cych bez pracy zamieszkiwa³o 683, w tym 337 kobiet, 359
mieszkañców wsi i 184 kobiety zamieszka³e na wsi. WskaŸnik bezrobocia wynosi³ 12,9 proc. W gminie
Wêgorzyno bez pracy pozostawa³o ³¹cznie 479 osób, 294 kobiety, 328
zamieszka³ych na wsi, z czego 196
kobiet mieszkaj¹cych na wsiach.
WskaŸnik bezrobocia wynosi³ 10,5
proc.
W sumie w powiecie ³obeskim
bezrobotnych by³o w styczniu 2783.,
w tym kobiet 1568, mieszkañców
wsi 1562, kobiet na wsi 882, wskaŸnik wynosi³ 11,4 proc.
Z kolei stopa bezrobocia dla
powiatu ³obeskiego wynosi 25,3
proc., gdzie stopa bezrobocia dla
województwa wynosi³a 14, 8 proc.

Docieplania 30 z³ mkw.
Dekarskie 30 do 40 z³ mkw.
Polbruk 20 z³ mkw.
Telefon: 505 941 765,
091 391 11 53

Reklama w Tygodniku £obeskim
Tel./fax 091 3973730

WÊGORZYNO
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Szko³a w Runowie Pomorskim bez dyrektora?

Burmistrz do prokuratury

Ju¿ na pocz¹tku sesji radny
Adam Hlib z³o¿y³ wniosek o odroczenie sesji, argumentuj¹c, ¿e nie
zosta³ zachowany termin zwo³ania
sesji oraz tym, ¿e radni nie otrzymali projektów uchwa³. Swoj¹ wypo-

Nastêpnie bardzo szeroki wywód przedstawi³a burmistrz Wêgorzyna Gra¿yna Karpowicz, w którym przede wszystkim skupi³a uwagê na osobie by³ej dyrektor szko³y i
nieprawid³owoœciach, jakie mia³y
miejsce w tej placówce. Po obszernym wprowadzeniu burmistrz przesz³a do meritum.
– Konkurs og³osi³am na 26 lutego. Od tego momentu nast¹pi³ szereg zdarzeñ, który postawi³ pod znakiem zapytania mo¿liwoœæ przeprowadzenia uczciwego wyboru dyrektora. Grupa nauczycieli pojecha³a
do kuratora, informuj¹c o rzekomo
z³ej atmosferze pracy w SP w Runowie Pomorskim. W tej grupie byli
jednoczeœnie cz³onkowie komisji
konkursowej. Kontrola z kurato-

widzianym w prawie oœwiatowym
wyst¹pi³am do Rady Rodziców, do
Rady Pedagogicznej i do kuratora o
zaopiniowanie kandydatki na dyrektora. Rada Rodziców wyda³a
opiniê pozytywn¹, a Rada Pedagogiczna i kurator odmówili wydania
opinii, to jest zg³oszenia zastrze¿eñ
pod adresem kandydatów. Z chwil¹
up³ywu 14 dniowego terminu do
wydania opinii przez kuratora bêdzie wydane zarz¹dzenie o powo³anie pani¹ Ciochoñ na dyrektora
szko³y w Runowie Pomorskim do
czasu powo³ania dyrektora w drodze konkursu. Jednoczeœnie zarz¹dzeniem 19 marca wyznaczy³am
termin kolejnego konkursu. Zarz¹dzenie przekaza³am do biura Rady
Miejskiej. Zgadzam siê ze stanowi-

³y i uczniów. Mam nadziejê, ¿e kolejny konkurs, jaki og³osi³am, bêdzie mia³ przebieg bez ¿adnych incydentów, a wybrany dyrektor zaprowadzi w szkole wymagany porz¹dek i przywróci dobr¹ wspó³prace szko³y z ca³ym œrodowiskiem. powiedzia³a burmistrz Wêgorzyna
Gra¿yna Karpowicz.
Po obszernym przemówieniu
g³os zabra³a jedna z mam prosz¹c o
wgl¹d do opinii, jak¹ wyda³ przewodnicz¹cy Rady Rodziców. Zauwa¿y³a, ¿e jej przewodnicz¹cy zrobi³ to nieprawnie, poniewa¿ Rada
Rodziców opinii pozytywnej wydaæ
nie chcia³a. On zadecydowa³ za
wszystkich, a pod opini¹ jest tylko
jego nazwisko i piecz¹tka.
Z kolei radny Jan Mazuro przy-

wiedŸ podpiera³ odpowiednimi artyku³ami. Jednak przewodnicz¹ca
Rady Monika KuŸmiñska odpar³a
ten wniosek, twierdz¹c, ¿e jest to
sesja nadzwyczajna i przytoczony
przez radnego przepis nie obowi¹zuje. W sukurs radnemu posz³a
mecenas z kancelarii obs³uguj¹cej
gminê, twierdz¹c, ¿e podjête
uchwa³y mog¹ byæ niewa¿ne, skoro
przed sesj¹ nie by³o wskazania, choæ
lakonicznego, treœci projektu
uchwa³y. I na ten argument przewodnicz¹ca Rady znalaz³a ripostê
odpowiadaj¹c, ¿e o treœci radni
mogli zorientowaæ siê z porz¹dku
obrad. Mimo ¿e wniosek upad³, radny A. Hlib jawnie wspieraj¹c burmistrz, konsekwentnie od pocz¹tku
do koñca g³osowa³ przeciw wszystkim uchwa³om i zasadnoœci skarg.
Podczas sesji przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej odczyta³a dwie
skargi nauczycieli i pracowników
SP w Runowie Pomorskim, które
zosta³y wys³ane do wojewody i odes³ane pod rozpatrzenie radnym.
Radni skargi uznali za zasadne.

rium by³a 7 dni przed konkursem i
nie potwierdzi³a zarzutów. Kontroluj¹ca by³a jednoczeœnie cz³onkiem
komisji konkursowej. W tym stanie
rzeczy uzna³am postêpowanie kuratora, jako istotn¹ nieprawid³owoœæ
w postêpowaniu konkursowym i
wyda³am zarz¹dzenie z dnia 25 lutego o uniewa¿nieniu konkursu. Bior¹c pod uwagê wszystkie okolicznoœci burmistrz uzna³, ¿e kurator winien byæ organem wspieraj¹cym
samorz¹d w prowadzeniu szko³y,
natomiast kurator, jak wynika z
wy¿ej przedstawionego materia³u,
okaza³ siê stronniczy i nie popar³
burmistrza w dzia³aniach zmierzaj¹cych do przywrócenia porz¹dku w
szkole. Po uniewa¿nieniu konkursu
wyda³am zarz¹dzenie z dnia 9 marca o trybie wyboru dyrektora szko³y
w Runowie na dyrektora. Do czasu
wyboru dyrektora w drodze konkursu powo³a³am pani¹ El¿bietê Ciochoñ i jednoczeœnie do czasu wydania opinii kuratora upowa¿ni³am j¹
do bie¿¹cego administrowania
szko³¹. Jednoczeœnie w trybie prze-

skiem wojewody i kuratora, ¿e dyrektor powinien byæ wybrany w drodze konkursu. Jednak norma ta dotyczy szko³y, która prawid³owo
funkcjonuje, a dyrektor zarz¹dza
placówk¹ bez zastrze¿eñ organu
prowadz¹cego. W szkole w Runowie Pomorskim w ostatnim okresie
zosta³y przedstawione nieprawid³owoœci, sytuacja jest trudna i powsta³
problem. By³y dyrektor wraz z czêœci¹ Rady Pedagogicznej zaanga¿owa³ siê w postêpowanie konkursowe. Utrudnia to przeprowadzenie
uczciwego, niezmanipulowanego
konkursu. Rada Pedagogiczna oraz
przewodnicz¹ca komisji spo³eczno-oœwiatowej zamiast rozmawiaæ
z burmistrzem i przedstawiæ swoje
stanowisko pisze do wojewody, kuratora, ministra, pos³ów itd. Liczê
na to, ¿e ostatecznie nauczyciele SP
w Runowie zastanowi¹ siê, ¿e ten
spór nie prowadzi do niczego dobrego, a jako partnerzy: burmistrz –
organ prowadz¹cy i rada pedagogiczna szko³y w Runowie, powinniœmy wspó³pracowaæ dla dobra szko-

pomnia³, ¿e by³¹ dyrektor szko³y
burmistrz sama powo³a³a, byæ mo¿e
z myœl¹, ¿e „bêdzie ni¹ rêcznie sterowaæ”.
- Przecie¿ trzeba by³o og³osiæ
ten konkurs na koniec sierpnia.
Konkursy rz¹dz¹ siê swoimi prawami, trzeba uszanowaæ ten wybór.
Bêdziemy dopatrywaæ siê czy ktoœ
jest stronniczy, czy nie jest. Ka¿demu mo¿na zarzuciæ, ¿e jest stronniczy. W sierpniu wiedzieliœmy, ¿e nie
bêdzie konkursu, to æwiczyliœmy
scenariusze: powo³anie, a kuriozum
by³o to z lutego - og³oszenie konkursu i uniewa¿nienie, skoro go jeszcze
nie by³o. To nie usprawiedliwia takiego postêpowania, pani pracowa³a jako burmistrz 4 lata w poprzedniej kadencji. I teraz dzisiaj pisz¹
nauczyciele i pracownicy, jedna
skarga, druga. Wojewoda przesy³a
to do Rady i maj¹ racjê – bo skarga
jest zasadna, bo niepotrzebnie to
by³o robione. Konkursu nie ma i
dyrektora nie ma i teraz æwiczymy
wersjê – og³oszony konkurs wczoraj. A mo¿e siê go uniewa¿ni? Nie

(WÊGORZYNO). Niezwykle
burzliwie przebiega³a sesja nadzwyczajna zwo³ana przez tutejszych radnych w miniony pi¹tek.
Podczas sesji poruszono problem
Szko³y Podstawowej w Runowie
Pomorskim, ale i podjêto uchwa³ê
o zobowi¹zanie przewodnicz¹cej
Rady Miejskiej do skierowania do
Prokuratury Okrêgowej w Szczecinie zawiadomienia o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa
przez Burmistrz Wêgorzyna.

tygodnik ³obeski 24.03.2009 r.
wiem. Skargi s¹ zasadne – powiedzia³ radny Mazuro.
Po tych wypowiedziach burmistrz ponownie zajê³a stanowisko i
ponownie odnosi³a siê jedynie do
b³êdów pope³nionych przez by³¹
dyrektor, a nie do zaistnia³ej sytuacji.

To jest k³amstwo
Po proœbie przewodnicz¹cej
rady i radnego Mazuro, by jednak
skupiæ siê na fakcie, ¿e od sierpnia
nie ma dyrektora, burmistrz odpar³a:
- Ustawa oœwiatowa zak³ada, nadaje burmistrzowi takie kompetencje, ¿e mo¿e powierzyæ obowi¹zki
dyrektora na 6 miesiêcy wskazanemu nauczycielowi. Ja z tej procedury skorzysta³am i w sierpniu nie
og³osi³am konkursu na dyrektora.
Zrobi³am to celowo, ¿eby w szkole
w Runowie uspokoiæ sytuacjê.
Wszytko odbywa³o siê zgodnie z
planem oœwiatowym, kolejny konkurs i ca³a sprawa na nowo wybucha. Uwa¿am, ¿e nale¿y do konkursu podejœæ normalnie, bez ¿adnych
ekscesów, i konkurs zostanie przeprowadzony i dyrektor bêdzie wybrany – powiedzia³a burmistrz.
– Pani burmistrz mówi, ¿e organ
prowadz¹cy mia³ prawo nie przeprowadziæ konkursu – otó¿ to jest
k³amstwo. Gdyby to by³a prawda, to
wojewoda zachodniopomorski pismem z 22 wrzeœnia nie wnosi³by do
pani o niezw³oczne rozpoczêcie
procedury konkursowej maj¹cej na
celu wy³onienie kandydata na dyrektora SP w Runowie Pomorskim.
A jednak takie pismo i taki wniosek
do pani dotar³ – powiedzia³a przewodnicz¹ca Rady Miejskiej.
- Do dyskusji ponownie w³¹czy³a siê jedna z mam stwierdzaj¹c, ¿e
w takim razie dyrektor El¿bieta Ciochoñ w tej chwili bezprawnie pe³ni
obowi¹zki dyrektor, bowiem 6 miesiêcy ju¿ minê³o.
- Jednak burmistrz odpar³a tylko, ¿e rodzic nie ma racji, prosz¹c
jednoczeœnie o opiniê mecenas. Zamiast niej g³os zabra³ Cezary Urban
pose³ na Sejm RP oraz dyrektor XIII
LO i Gimnazjum w Szczecinie.

Decyzje dyrektor niewa¿ne
- Sprawa zainteresowa³a mnie
od razu, bo jest spraw¹ doœæ kuriozaln¹ i mam nadziejê, ¿e jedyn¹ w
tym województwie. Wojewoda odniós³ siê do uzasadnienia pani burmistrz: „Nie zamierzam zorganizowaæ konkursu, bowiem istnieje uzasadniona obawa, ¿e obecna dyrektor
szko³y wystartuje na to stanowisko.
Bior¹c pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za
losy wêgorzyñskiej oœwiaty nie
mogê dopuœciæ, aby placówk¹ kierowa³a osoba, wobec której mam
bardzo du¿o zastrze¿eñ”. Pani burmistrz pozostaje oczywiœcie pozazdroœciæ umiejêtnoœci przewidywa-
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nia. Pani, zanim nie og³osi³a konkursu, ju¿ za³o¿y³a, ¿e konkurs wygra
by³a pani dyrektor, albo ktoœ inny,
kto nie spe³nia pani oczekiwañ.
Uzasadnienie, które pani napisa³a
do kuratora jest kuriozalne. Jest
wbrew polskiemu prawu oœwiatowemu. Pani, jako organ prowadz¹cy, jako w³adza w gminie, jako osoba, która ma og³osiæ taki konkurs nie
mo¿e z góry zak³adaæ o tym, kto ten
konkurs wygra. Pani tego nie mo¿e

¿eby pani og³osi³a ten konkurs i to
nie w koñcu lutego, bo tu ju¿ od razu
by³o Ÿle. Nie wiem jak pani mecenas
siê na to zapatruje, ¿e konkurs og³aszany jest na dzieñ 26 lutego, a gdzie
zastrze¿enie kuratora w tym momencie, gdzie on ma 14 dni na wyra¿enie opinii? Jak pani zamierza³a
powierzyæ to stanowisko 1 marca,
skoro konkurs jest 26 lutego? To
by³o zgodne z prawem pani mecenas? Mo¿na podejrzewaæ, ¿e pani

Zarz¹dzenie burmistrza z dnia 25
lutego prowadzi do wniosku, ¿e
uniewa¿nienie konkursu nast¹pi³o z
naruszeniem prawa i nie znajduje
uzasadnienia. Pytam siê, na poprzedniej sesji pan mecenas twierdzi³, ¿e zgodnie z prawem, tutaj
prawnik, który pracuje w kuratorium oœwiaty twierdzi, ¿e niezgodnie z prawem. Czy to jest walka
prawników? Który ma racjê? A my
dalej tkwimy w tym cyrku i dalej

robiæ. Mówi pani, ¿e bierze pani odpowiedzialnoœæ za wêgorzyñsk¹
oœwiatê, powinna wzi¹æ pani odpowiedzialnoœæ za przestrzeganie prawa. I teraz jest drugi problem, o ile
wojewoda nie uchyli³ pani pierwszej decyzji o powierzeniu obowi¹zków dyrektora na 6 miesiêcy, o
tyle problem wyst¹pi³ i wystêpuje
aktualnie. I tu jest problem du¿o
bardziej powa¿ny. Przyjecha³em
prosto z Warszawy, zd¹¿y³em wczoraj odwiedziæ Ministerstwo Edukacji Narodowej i rozmawiaæ z pani¹
dyrektor departamentu prawnego.
Muszê powiedzieæ, ¿e nie ma takiej
mo¿liwoœci w prawie oœwiatowym,
¿eby osobie powierzyæ na dalszy
okres pe³nienie obowi¹zków. Ma³o
tego. Okazuje siê, ¿e wszelkie decyzje, jakie ta pani dzisiaj podejmuje,
od 1 marca s¹ ska¿one wad¹ prawn¹.
One wszystkie s¹ po prostu niewa¿ne. Jest marzec, wiêc nic wielkiego
siê w szkole nie dzieje, œwiadectw
siê nie podpisuje, ale ró¿ne dokumenty pracownicze ju¿ tak. Problem tak naprawdê to pani sprowadzi³a na tê szko³ê i to jest powa¿ny
problem. Ministerstwo nie wie, jak
z tego powinno siê wybrn¹æ - kto do
momentu odbycia siê konkursu i powierzenia tak naprawdê rz¹dzi t¹
szko³¹. Pani burmistrz doprowadzi³a do przypadku, który jest kuriozum na arenie krajowej. Rozumiem,
¿e wybra³a pani tak¹ osobê na to
stanowisko, ¿eby zrobiæ porz¹dek w
szkole. Pó³ roku na zrobienie takich
porz¹dków, o jakich pani tutaj mówi³a, to jest a¿ nadto. By³ czas na to,
aby przygotowaæ szko³ê do konkursu. Co stoi dzisiaj na przeszkodzie,
co sta³o wczeœniej na przeszkodzie,

burmistrz nigdy tego konkursu nie
chcia³a przeprowadziæ. Jej w ogóle
na tym konkursie nie zale¿a³o. To
nie jest tak, nie ¿yjemy w takich
czasach, ¿e szlachcic na zagrodzie
jest równy wojewodzie. I pani siê
wydaje, ¿e mo¿e wojewodê i kuratora, zarz¹dzenia, pisma - generalnie pomin¹æ. Ale ja pani gwarantujê, ¿e nie i mam nadziejê, ¿e pani o
tym ju¿ doskonale wie i mam te¿
nadziejê, ¿e w skuteczny sposób i w
sposób dobry dla pañstwa, nie dla
pani burmistrz, ale dla spo³ecznoœci, w godny sposób uda siê z tego
wyjœæ, a pani burmistrz pomo¿e
wreszcie. Tylko na to liczê, bo inaczej pozostaje pañstwu tylko wojewoda, który widzi grozê sytuacji i
jestem przekonany, ¿e lada moment
odpowiednie kroki prawne podejmie – powiedzia³ pose³.
- Tê wypowiedŸ licznie zgromadzona na sali obrad publicznoœæ
nagrodzi³a brawami.

bêdziemy siê bawiæ w tym cyrku.
Kiedy to siê skoñczy? Czy wydanie
zarz¹dzenia z dnia 25 lutego by³o
zgodne z prawem? - pyta³.
Mecenas stwierdzi³a jednak, ¿e
kurator nie jest organem nadzoru
samorz¹du gminnego, mo¿e wyraziæ tylko swoje zdanie, aczkolwiek
ostatecznie ostateczne zdanie nale¿y do organu prowadz¹cego, a takim
jest wojewoda. Przewodnicz¹ca
Rady doda³a, ¿e termin, jaki ma
wojewoda na odpowiedŸ jeszcze nie
min¹³, mo¿e siê wiêc okazaæ, ¿e
decyzjê tê uchyli. Mecenas stwierdzi³a jednak, ¿e jako prawnik uwa¿a, ¿e by³o to zgodne z prawem, a
wojewoda mo¿e mieæ inne zdanie.
W dalszej jednak czêœci sesji mecenas przyzna³a, ¿e przy drugim takim
tricku by³oby to ju¿ znacz¹ce naruszenie prawa.
Radna Kamiñska zauwa¿y³a, ¿e
wszyscy mówi¹ o z³amaniu prawa,
tylko nie urz¹d.
- Kto p³aci, ten ma opiniê, tak
mo¿na podsumowaæ to jednym zdaniem. Problem wywo³a³a pani, muszê powiedzieæ z ca³¹ stanowczoœci¹ - tym ¿e pani burmistrz nie przestrzega prawa. I to nieprzestrzeganie prawa doprowadzi³o do takiej
sytuacji – powiedzia³a.
G³os ponownie zabra³ pose³ Cezary Urban, zauwa¿aj¹c, ¿e skoro
ponowne zarz¹dzenie jest zgodne z
prawem, to dlaczego burmistrz
dzieñ przed sesj¹ og³osi³a konkurs,
o którym Rada Miasta zosta³a poinformowana w dniu sesji. Zauwa¿y³
równie¿, ¿e kurator w ka¿dej chwili
mo¿e wys³aæ do jakiejkolwiek szko³y swoich urzêdników i skontrolowaæ szko³ê. Ci¹g dalszy na str. 10

Skoñczmy ten cyrk
– sprawa do prokuratora
Radny Ko³odyñski z kolei powiedzia³, ¿e ma wra¿enie jakby byli
na arenie cyrkowej, gdzie „wszyscy
wokó³ nas, oœcienne gminy, województwo, spogl¹da na nas – czytamy w mediach – gwi¿d¿e, klaszcze,
cieszy siê z tego, nale¿y skoñczyæ tê
cyrkow¹ atmosferê”.
- Tutaj s³yszymy ca³y czas od
strony pani burmistrz i mecenas, ¿e
wszystko zgodnie z prawem. Nie
jestem prawnikiem, znawc¹ prawa,
oœwiaty, ale w piœmie do wojewody
pan kurator stwierdza wyraŸnie:
„Szanowny panie wojewodo (…)
informujê o naruszeniu prawa”.
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- Czy kontrola to jest powód,
¿eby mówiæ, ¿e on jest stronniczy?
A pani tak uzasadnia³a odwo³anie
konkursu, twierdz¹c, ¿e pani która
zwizytowa³a szko³ê bêdzie stronnicza. To ju¿ jest pani burmistrz szczyt
interpretacji. Kurator ma prawo w
ka¿dym momencie ka¿d¹ szko³ê
zwizytowaæ, kiedy chce – kto mu
zabrania, pani mecenas? Kto zabrania kuratorowi, która ustawa, w którym punkcie, kontrolowanie kuratorowi szko³y w momencie, gdy jest
skarga? - pyta³.
Mecenas odpar³a, ¿e kancelaria
wyda³a opiniê, ¿e na podstawie art.
36 a ust. 4a nie mo¿na powierzyæ
ponownie tej samej osobie, czy te¿
innej pe³nienie funkcji dyrektora na
kolejnych 6 miesiêcy. Pierwszy projekt zarz¹dzenia pani burmistrz, by
ponownie pani Ciochoñ powierzyæ
obowi¹zki na kolejne 6 miesiêcy by³
negatywnie opiniowany. Ten przepis ma zabezpieczaæ przed wskazywaniem jednostronnym przez organ
prowadz¹cy szko³ê dyrektora bez
opiniowania przez Radê Szko³y,
przez Radê Pedagogiczn¹. PóŸniej
w odpowiedzi na pismo kuratora
powie, ¿e opinia kuratora nie mo¿e
byæ uwarunkowana opiniami Rady
Szko³y i Rady Pedagogicznej, poniewa¿ burmistrz nie ma obowi¹zku
takiej opinii z³o¿yæ i jak siê okaza³o
szefowa gminy nie zrobi³a tego,
wysy³aj¹c pismo do kuratora.
- Konkurs zosta³ og³oszony i nie
zosta³ wy³oniony kandydat. Przyczyn¹ niewy³onienia kandydata
by³o uniewa¿nienie konkursu. Wyk³adnia jêzykowa nie wyklucza takiej, jak¹ zrobiliœmy. Prawnik powinien oceniæ czy nie bêdzie ra¿¹cego
naruszenia prawa. Ustawodawca
nigdzie ani w rozporz¹dzeniu, ani
w ustawie o systemie oœwiaty nie
wskaza³, co rozumie pod pojêciem
niewy³onienie kandydata. Natomiast wszystkie interpretacje, które dotycz¹ innych ustaw – zamówieñ publicznych, przetargów, w
sytuacji, kiedy ustawodawca mówi
„nie wy³onienie kandydata” ma na
myœli tak¿e uniewa¿nienie przetargu w³aœnie jeœli chodzi o zamówienia publiczne i kodeks cywilny.
Dlatego zaproponowaliœmy pani
burmistrz spróbowanie takiej mo¿liwoœci oczywiœcie z zastrze¿eniem, ¿e taka mo¿liwoœæ mo¿e byæ
w organie nadzoru sprawdzona i
wtedy mo¿e siê okazaæ, ¿e organ
nadzoru i WSA mo¿e naszej wyk³adni nie podzieliæ. Próbujemy
pomóc w trudnej sytuacji i znaleŸæ
wyk³adniê, która bêdzie naszych
klientów jak najmniej obarcza³a odpowiedzialnoœci¹, ¿eby nie mo¿na
by³o im zarzuciæ ra¿¹cego naruszenia prawa, bo takie jest zadanie
prawnika. Nigdy kancelaria nie
wskazywa³a, ¿e mo¿na pani¹ Ciochoñ czy kogokolwiek innego na

WÊGORZYNO
podstawie 4a powo³aæ na kolejne 6
miesiêcy. Co do Departamentu Ministerstwa, z ca³ym szacunkiem do
tego organu, obs³uguj¹c miasto
Szczecin np. wiem, ¿e departament
zmienia stanowisko co pó³ roku –
powiedzia³a mecenas.
I tutaj pose³ zareagowa³ przypominaj¹c, ¿e nie wy³oniono kandydata, bo nie by³o konkursu. Przewodnicz¹ca Rady dopytywa³a z kolei,
dlaczego burmistrz wyda³a zarz¹dzenie 27 lutego, skoro opinia prawna kancelarii by³a negatywna, a dopiero potem wyda³a kolejne, uchylaj¹ce to nieprawid³owe.
Na to pytanie burmistrz chcia³a
udzieliæ odpowiedzi, jednak przewodnicz¹ca Rady nie udzieli³a mo¿-

na zawody gminno-powiatowe, bo
nie mamy pieniêdzy, szukamy pieniêdzy, prawda? Szukamy sponsorów, mo¿e rodzice w tej trudnej sytuacji wspomog¹ szko³ê, ale 47 tysiêcy oddano. Od miesi¹ca w SP w
Runowie nie jest nauczana religia.
S¹ dwaj kandydaci, czy to ma byæ
wszystko zgodnie z prawem? Uwa¿am, ¿e pani postêpowanie przekroczy³o dopuszczalne normy. Czy tak
robi dobry gospodarz naszej gminy? Rada Pedagogiczna odmówi³a
wydania opinii na temat kandydata
na dyrektora szko³y i to nie dwoma,
trzema g³osami - mówi³ nauczyciel
tej szko³y i radny powiatowy Józef
Drozddowski. On równie¿ za swoje
wyst¹pienie otrzyma³ oklaski.

liwoœci wyt³umaczenia sytuacji
stwierdzaj¹c, ¿e by³o to pytanie
retoryczne. G³os zabra³ Waldemar
Konefa³, który zgodzi³ siê z interpretacj¹ zarówno kuratora, jak i pos³a, ¿e
dzia³ania burmistrz s¹ niezgodne z
prawem.
Burmistrz w odpowiedzi na zapytanie rodzica, dlaczego na forum
internetowym pisz¹ o trudnej radzie, odpar³a, ¿e 2-3 nauczycieli
wp³ywa na pozosta³ych i podpisuje
siê pod listami. Radny powiatowy
Józef Drozddowski sprostowa³, ¿e
nie 2-3 nauczycieli, ale wiêkszoœæ
Rady Pedagogicznej.

O g³os ponownie poprosi³a burmistrz Karpowicz, jednak przewodnicz¹ca Rady odpar³a, ¿e na to jeszcze przyjdzie czas i zamierza³a odczytaæ pismo kuratora oœwiaty, które do biura Rady Miasta wp³ynê³o w
dniu sesji. W tym momencie burmistrz wsta³a i stwierdzi³a, ¿e przewodnicz¹ca Rady manipuluje sesj¹
i nie dopuszcza burmistrza do g³osu,
co jest jej lekcewa¿eniem, w zwi¹zku z czym musi opuœciæ obrady. Tak
siê te¿ sta³o. Dalsza czêœæ sesji odbywa³a siê ju¿ pod nieobecnoœæ szefowej gminy.
Jak siê okaza³o kurator wyda³
swoj¹ opiniê ju¿ 17 marca, choæ
wczeœniej burmistrz twierdzi³a, ¿e
na ow¹ opiniê czeka (sesja mia³a
miejsce 20 marca). W piœmie kuratora czytamy m.in.:
„Zachodniopomorski Kurator
Oœwiaty odmawia udzielenia opinii
w sprawie wyboru na stanowisko
dyrektora szko³y w Runowie Pomorskim pani El¿biety Ciochoñ,
albowiem stan faktyczny niniejszej
sprawy nie uzasadnia zajêcia przez
organ nadzoru pedagogicznego zajêcia stanowiska, o którym mowa w
art. 36a ust.2. W przedmiotowej
sprawie konkurs na stanowisko dyrektora szko³y nie zosta³ przeprowadzony. Nadto po uniewa¿nieniu
konkursu zarz¹dzeniem nie zarz¹dzono przeprowadzenie ponowne-

Pani postêpowanie
przekroczy³o dopuszczalne
normy
- Wci¹¿ podaje pani nieprawdê i
wprowadza celowo mieszkañców
gminy w b³¹d. U¿y³a pani równie¿
s³ów, ¿e nowa pani pe³ni¹ca obowi¹zki dyrektora wywi¹zywa³a siê
super, wzorowo, idealnie. To jak to
siê sta³o, ¿e nowa pani dyrektor do
bud¿etu gminy odda³a 47 tys. z³. Pan
kurator prosi³, by by³y 2 klasy
czwarte, ale by³o podane, ¿e szko³a
nie ma pieniêdzy. Dwóch klas
czwartych nie zrobiono, ale pieni¹dze oddano. Kole¿anka ucz¹ca wychowania fizycznego, w pierwszym semestrze nie mog³a pojechaæ
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go konkursu”. Kurator wyjaœni³, ¿e
burmistrz, w przypadku uniewa¿nienia konkursu, ma obowi¹zek,
jednoczesnego zarz¹dzenia ponownego przeprowadzenia konkursu,
co wynika wprost z rozporz¹dzenia
MEN. Pouczy³ równie¿, ¿e punkt
czwarty nale¿y interpretowaæ œciœle, nie dopuszczaj¹c ¿adnych analogii i nie rozci¹gaj¹c go na sytuacje
podobne – jak to zrobi³a kancelaria.

Do prokuratury
Po kilkugodzinnej dyskusji radny Eugeniusz Ko³odyñski postawi³
wniosek, by zobowi¹zaæ przewodnicz¹c¹ Rady Miejskiej w Wêgorzynie do podjêcia dzia³añ wymaganych prawem w imieniu Rady Miejskiej, w szczególnoœci skierowania
do Prokuratury Okrêgowej w
Szczecinie zawiadomienia o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa
przez Burmistrz Wêgorzyna, celem
zbadania legalnoœci dzia³añ podjêtych do dnia 18 marca br. przez
Burmistrz Wêgorzyna w sprawie
trybu powierzenia kierowania
Szko³¹ Podstawow¹ w Runowie
Pomorskim. Radni wniosek przeg³osowali pozytywnie.
Równoczeœnie pose³ Urban zauwa¿y³, ¿e procedura konkursowa
potrwa przynajmniej do po³owy
maj¹, o ile ponownie nie wykorzysta siê tego samego wybiegu z uniewa¿nieniem konkursu. Tu jednak
mecenas zaoponowa³a, twierdz¹c,
¿e tym razem by³oby to ju¿ ra¿¹ce
naruszenie prawa. Waldemar Konefa³ zauwa¿y³ jednak, ¿e gmina ma
jeszcze jedn¹ mo¿liwoœæ przesuwania rozstrzygniêcia konkursu – wielokrotne zbieranie siê komisji konkursowej. Dlatego te¿ radni w kolejnej uchwale „W sprawie kierunków dzia³ania Burmistrza Wêgorzyna w zakresie zgodnego z prawem trybu przeprowadzenia postêpowania przy obsadzie stanowiska
dyrektora Szko³y Podstawowej w
Runowie Pomorskim” zalecili burmistrz, by procedurê konkursow¹
zakoñczyæ 30 kwietnia.
Pose³ doda³ jeszcze, ¿e gdyby
on, jako dyrektor „trzynastki” znalaz³ siê w takiej sytuacji jak p. El¿bieta Ciochoñ – zrezygnowa³by z
pe³nionej funkcji.
- To taka lekcja pokory, ale dopóki mam wiêkszoœæ w radzie i to tajn¹
wiêkszoœæ, to ja prowadzê tê „trzynastkê”, bo takie s¹ prawa demokracji. Natomiast gdybym wiêkszoœæ
straci³, to znaczy, ¿e my siê nie rozumiemy i nie mogê byæ tam dyrektorem. Kto bêdzie dla mnie pracowa³,
realizowa³ moje pomys³y, skoro nie
chc¹, abym ja by³ dyrektorem, skoro
nie chc¹ takiej szko³y? Wiêc ja pani
bardzo wspó³czujê, ale jednoczeœnie
bardzo podziwiam, ¿e pani w takiej
sytuacji godzi siê na to, ¿eby te obowi¹zki nadal pe³niæ – powiedzia³.
Magdalena Mucha
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Wielkie zaklinanie wiosny w „dwójce”
(£OBEZ). W Szkole Podstawowej nr 2 postanowiono nieco
zmodernizowaæ obchody Dnia
Wiosny. By³y Marzanny przygotowane przez dzieci, ale nie po to
by je topiæ, ale... zaklinaæ. Jak
wyt³umaczy³a dyrektor - tak jest
bardziej ekologicznie.
Wprawdzie kalendarzowa wiosna rozpoczyna siê 21 marca, jednak
astronomiczna w tym roku przysz³a
do nas dzieñ wczeœniej, czyli 20
marca o godz. 12.44. Jednak ju¿ od
godz. 10.00 rano uczniowie SP2
rozpoczêli zaklinanie Marzanny.
Wiosna astronomiczna rozpoczyna siê z chwil¹, gdy S³oñce
„przekracza” równik (ang: Equinox
- równonoc wiosenna). Dzieje siê to
20 lub 21 marca (szczegó³y - patrz
tekst poni¿ej). W tym roku wiosna
astronomiczna zaczê³a siê o godz.
12:44.
Astronomiczna wiosna trwa do
letniego przesilenia 20/21 czerwca,
kalendarzowa - 21 czerwca.
Z powitaniem 1 Dnia Wiosny
wi¹¿e siê wiele tradycji i zwyczajów. Na przestrzeni wieków zmienia³y one swój wydŸwiêk oraz czas.
Za czasów przedchrzeœcijañskich
bowiem pochodzi œwiêto zwane
Jare (obchodzone w³aœnie podczas
1 dnia wiosny przez S³owian), podczas którego topiono lub palono
Marzannê symbolizuj¹c¹ zimê (nie
zawsze by³a to kuk³a), malowanie
jajek, rozpalano ogniska, budowano wiechy z witek pokrytych pêkami bazi, sprz¹tano domy, pieczono
ko³acze, malowano pisanki, okadzano gospodarstwa w przeddzieñ
œwiêta, aby przepêdziæ z³e moce.
Œmigus polega³ na wzajemnym uderzaniu siê ga³¹zkami z baziami, co
mia³o oczyszczaæ ludzi ze z³ego i
dawaæ im si³ê. Na œwiêtych wzgórzach urz¹dzano uroczyste uczty
oraz igrzyska po³¹czone z tañcami i
œpiewem, zakopywano resztki jedzenia pochodz¹ce z uczt, by zwiêk-

szyæ p³odnoœæ ziemi. Nastêpnego
dnia dopiero obmywano siê w œwiêtej wodzie, która mia³a dodawaæ ludziom si³y ¿yciowej – to w³aœnie
st¹d wywodzi³ siê zwyczaj polewania zimn¹ wod¹ zwany Dyngusem.
Podczas tego œwiêta wspominano
równie¿ zmar³ych, którym pozostawiano jedzenie przy mogi³ach.
Równie¿ w tym czasie urz¹dzano
pochody zwierz¹t i ludzi przebranych za zwierzêta. Kolejnym zwyczajem by³o sadzenie drzewek wraz
z kawa³kami œwi¹tecznego ko³acza.
Obecnie wiêkszoœæ zwyczajów,
praktykowanych przez naszych
przodków podczas œwiêta Jarego
obchodzone s¹ przy okazji Wielkanocy. Wspó³czesnym zwyczajem
jest z kolei Dzieñ Wagarowicza, a
najnowszym – wprowadzonym w
SP2 w £obzie – ekologiczne potraktowanie Marzanny i jej zaklinanie.

Na jednym ze szkolnych korytarzy zgromadzili siê uczniowie, którzy piosenkami i wierszami zwabiali do £obza wiosnê. PóŸniej starsi
uczniowie przyst¹pili do zaklinania

Marzanny, aby ta zes³a³a im dobre
oceny i same szczêœliwe dni. Przed
wielkim zaklinaniem, kuk³y, wykonane przez uczniów, by³y eksponowane na szkolnym korytarzu. mm
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OG£OSZENIA DROBNE

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA
Powiat ³obeski
Sprzedam kawalerkê 28 mkw., pokój, kuchnia, ³azienka, przedpokój.
Dalno 16/4. Cena 35.000 z³. Tel.
609670664.
Mieszkanie w³asnoœciowe bezczynszowe 3-pokojowe, 65 mkw.,
I piêtro, w bloku, 6 km od £obza z
w³asnym ogrzewaniem c.o. - sprzedam. Tel. 693 378 531.

Budowa³eœ dom? Remontowa³eœ po 1 maja 2004 r mieszkanie?
Odzyskaj VAT od zakupionych materia³ów budowlanych. Potrzebujesz pomocy? Dzwoñ 609 221 664.

NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Wynajmê lokal na biuro, sklep,
w centrum £obza, 50 mkw.,
telefon, ogrzewanie gazowe.
Tel. 607 129 365.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w £obzie, 52 mkw., II piêtro, 2
pokoje, kuchnia, ³azienka, ogrzewanie gazowe, okna wymienione
PCV. Cena 142 tys. z³. Tel. 091 397
60 54.

Sprzedam dom jednorodzinny w
£obzie, pow. 107 mkw., gara¿, pomieszczenia gospodarcze na dzia³ce o pow. 503 mkw. Tel. 662 012
049.

Pilnie poszukuje mieszkania 1 lub
2-pokojowego w £obzie. Tel. 661
108 757 po godz. 17.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
Wêgorzynie o powierzchni 6 a. Kontakt: tomaszw@totonshow.pl lub
tel. 0603 710 203.

Mieszkanie w³asnoœciowe bezczynszowe, 3 pokojowe, 66 mkw., I piêtro
w bloku w Lesiêcinie, 8 km od £obza
sprzedam. Tel. 504 091 593.
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
w Lesiêcinie, 66 mkw . Cena 89 tys.
z³. Tel. 504 091 593.

Powiat gryficki

Kupiê kawalerkê parter lub I – II piêtro. Tel. 606 267 976.
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe
na osiedlu XXX-lecia, drugie piêtro,
46 mkw. Cena do uzgodnienia. Tel.
695 158 548.
Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe
w Gryficach. Tel. 507 100 356.
Pokoje do wynajêcia. Tel. 509 431 779.

Sprzedam gara¿ murowany. Wêgorzyno, ul. 3 Maja. 12.800 z³. Tel. 608
813 947.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
uzbrojon¹, 602 mkw. w £obzie ul.
Czcibora 2. Cena 56 tys. z³. Tel. 0
600 295 316 lub 0 666 839 356.
Wynajmê lokal przystosowany na
dzia³alnoœæ w Resku przy g³ównej
ulicy. Tel. 600 807 480, 606 428 699.

Region
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
3000 mkw. Rewal – centrum, 200
m od morza. Tel. 0 601 501 024.

Powiat drawski

Kupiê grunty rolne. Tel. 505 619
040.

Sprzedam mieszkanie na Osiedlu
Czplineckim w Z³ocieñcu (parter, 32
mkw., 1 pokój, kuchnia, korytarz,
du¿y balkon). Tel. 509 588 042.

Sprzedam ziemiê w Prusinowie,
prawie 1 ha. Tel. 066 1061 815.

Region
Goleniów – mieszkanie 2 pokojowe,
na parterze o pow. 53,05 mkw.
sprzedam. Tel. 660 204 046.

MOTORYZACJA

Region
Sprzedam Opel Vectra c kombi
12.2004, 120800 km, nowe: kompl.
rozrz¹d, klocki i tarcze hamulcowe
przód i ty³, olej i filtry, cena 42100 z³,
Tel. 605 522 340
Sprzedam opony zimowe 195/65/
R15 4 szt. Bardzo ma³o u¿ywane,
cena 670,00 z³. Tel. 605 522 340.
Q Sprzedam opony letnie 4 sztuki
195 65 r 15 goodrich, przebieg 5000
km, cena 850 z³, gwarancja.
Tel. 0605522340.

S³awoborze – dzia³ki budowlane z
dogodnym dojazdem, blisko media
- sprzedam. Tel. 665 250 185 lub
032 223 19 63.
Rewal – sprzedam dom 200
mkw. p. u. + gara¿. Stan bardzo
dobry – 100 m od morza. Pokoje
gotowe do wynajmu – 2009 r. Tel.
0 601 501 024.

Powiat drawski
Do wynajêcia lokal biurowy w centrum Drawska Pom. Tel. 602 460
233.
Wynajmê lokal w Z³ocieñcu, przystosowany na dzia³alnoœæ, gabinet, biuro. Lokal polo¿ony na ul.
Miros³awieckiej 38, teren by³ego
POMu, obok Stacja Kontroli Pojazdów. 45 mkw., 2,8 mkw. ubikacja, miejsce parkingowe. Kontakt:
094 - 36 71543 lub 694476882.

INNE

Region
Sprzedam przyczepê D-46, podwójne burty, stan dobry; siewnik do
zbo¿a POZNANIAK – stan dobry;
rozsiewacz nawozu – stan dobry;
œrutownik do zbo¿a bijakowy – stan
dobry. Tel. 660 010 540.
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PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

US£UGI
Powiat ³obeski
Firma us³ugowa - remonty, wykañczanie wnêtrz, gipsy, glazura, terakota. Tel. 606 349 064.
Bramy, ogrodzenia (grawerowane)
£obez ul. Rapackiego 12. Tel. 607
553 912.

Powiat drawski
Us³ugi malarskie. Tel. 725 383 370.

Region

Sprzedam laptopa HP Compaq
nx7400, bogate oprogramowanie
oryginalne, cena 2300 z³, tel. 605
522 340.

Kompleksowe wykañczanie wnêtrz.
Tanio i solidnie. Tel. 721 374 421.

Sprzedam pasiekê minimum 36 rodzin. Tel. 0 602 350 007.

Sprzedam wiêŸby dachowe wg specyfikacji. Tel. 667-500-309.

Sprzedam pianino, stan bardzo dobry, cena do uzgodnienia. Tel. 091
392 16 07. 0601 587 438.

Przewóz osób. Tel. 605 180 622.

Powiat ³obeski
Drewno opa³owe i do kominka
tel.0887525707 lub 094 3642694
Sprzedam drzwi gara¿owe dêbowe
(ocieplone), wymiary: 2x2,30 m.
Cena 300 z³. Tel. 607 588 175
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego, £obez, ul. Warcis³awa 2. (kierunek na Dalno) Tel. 091 397 59 24,
505 972 167.

Powiat œwidwiñski
Firma ER-KO Rybiccy ul.Armii Krajowej 24 Œwidwin, sprzeda koparkê
na g¹siennicach typ K415 Waryñski. Zasiêg ramienia 12 m, technicznie sprawna. Cena do uzgodnienia.
Tel./fax 094 3652749.

PRACA

Wideofilmowanie – Tel. 0605 732 267.
Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.
Us³ugi minikopark¹ – przy³¹czenia
wodno-kanalizacyjne, elektryczne,
równanie terenu i tym podobne. Tel.
602 436 972. a
T³umacz przysiêg³y - francuski, Ko³obrzeg. Kom. 694 667 941, tel. 094
352 10 58.
Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 0 604 373 143.
Zespó³ muzyczny „KONTENT” na
ka¿d¹ okazjê - wesela, bankiety itp.
Tel. 604 221 339, 091 395 41 72.
www.kontent.com.pl
Wykonujemy profesjonalne strony
internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

PRACA

Region

Powiat ³obeski

Zatrudniê mechanika w firmie transportowej. Kontakt 0603 922 961.

Malowanie, monta¿ paneli pod³ogowych i inne drobne naprawy wykona
„z³ota r¹czka”, tel. 91 39 22 783, 784
79 22 70.

Gospodarstwo rolne Byszewo zatrudni operatora maszyn rolniczych
z uprawnieniami na kombajn i traktor. Rozmowa kwalifikacyjna odbêdzie siê 24.03.2009 r. godz. 10.00 w
Byszewie, nr domu 17.

Powiat gryficki
Q Elektryka z doœwiadczeniem w
zawodzie zatrudniê na dobrych
warunkach, tel. 696 757 393.
Q Firma Profil w Gryficach przy ul.
Broniszewskiej 34 poszukuje pilnie
pracownika do produkcji i monta¿u
okien PCV i aluminium, preferowane doœwiadczenie zawodowe. Tel.
091 387 71 20.

Powiat drawski

Szukam na umowê zlecenie doœwiadczonych ludzi znaj¹cych siê
na telemarketingu. Tel. 094 367 15
43 lub 694 476 882.
Sprzeda¿
MLM
- perfumy
- œrodki czystoœci
- sprzeda¿, praca
Tel. 601 088 446.
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ROLNICTWO
Sprzeda¿ polskich
nawozów
Oparzno k / Œwidwina
Tel. 781 959 655

Mocznik 46% azot - 1500 zł /t
Saletra

34% azot, 3,5% magnez -1280 zł/t

Saletrzak 27% azot , 7% wapń ,
4% magnez -1145 zł /t

Siarczan amonu Tarnowski
21% azot , 24% siarka -1020 zł /t

Podane ceny s¹ cenami brutto.
Ceny obowi¹zuj¹ do wyczerpania zapasów

OG£OSZENIA DROBNE
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Turystycznie ku wioœnie !!!

POWITANIE WIOSNY – ZAJEZIERZE 2009
Jak co roku turyœci z £obza i
Drawska Pom. œwiêtowali przyjœcie
wiosny rajdami pieszymi i rowerowymi. Tym razem celem turystów z obu
miast by³o Zajezierze. Nad jeziorem
Nowe Zajezierze w zabytkowym parku podworskim zorganizowano ognisko. W zabawie uczestniczyli tak¿e
mieszkañcy Zajezierza i Iñska. Dzieñ
by³ ch³odny i d¿d¿ysty, przyjemnie
by³o wiêc ogrzaæ siê przy ogniu i spa-

³aszowaæ pieczon¹ kie³baskê.
Piechurzy z £obza pokonali 12 km
na trasie: £obez – Ÿród³o – Bonin –
Zajezierze. Organizatorem by³o Ognisko TKKF B³yskawica £obez
Kulminacyjnym punktem imprezy
by³o oczywiœcie spalenie i sp³awnie
Marzanny oraz … morsowanie. Sympatyczn¹ pannê przygotowali mieszkañcy
Zajezierza. Marzanna d³ugo siê nie poddawa³a – próbowano j¹ utopiæ, a nastêp-

nie spaliæ. W koñcu uleg³a. Wygl¹dajmy
wiêc wiosny, przyjaciele turyœci.
Dzielnie k¹pali siê morsy z £obza,
Drawska Pom. i Iñska. Im aura chyba
nie przeszkadza³a, lubi¹ jak im mokro.
Dziêkujemy so³tysowi Zajezierza
Panu Stanis³awowi Tarnickiemu i so³ectwu Zajezierze oraz Pani El¿biecie Wiœniewskiej za wsparcie organizacyjne.
Z turystycznym pozdrowieniem.
Adam Kogut (adamku@vp.pl)

INFORMACJE
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Mamy do pracy, dzieci do przedszkola
(POWIAT). W zwi¹zku z tym,
¿e doœæ czêsto osoby pracuj¹ce w
Powiatowym Urzêdzie Pracy spotyka³y siê ze stwierdzeniami matek, ¿e te nie mog¹ podj¹æ zatrudnienia, bowiem musz¹ opiekowaæ
siê ma³ymi dzieæmi, PUP napisa³
projekt, dziêki któremu mia³yby
powstaæ punkty przedszkolne.
Za³o¿enie by³o takie, ¿e bezrobotna matka podejmuje zatrudnienie, natomiast jej maleñstwo trafia do bezp³atnego przedszkola.
Póki co, szczytny plan nie mo¿e
wejœæ w ¿ycie, bowiem Wojewódzki Urz¹d Pracy zmieni³ wyznaczniki.
Gdy projekt zosta³ ju¿ napisany
WUP zmieni³ wskaŸnik uprzedszkolnienia na 30 proc., co oznacza,
¿e projekt realizowany bêdzie na
terenie gmin, których udzia³
dzieci w wieku 3-5 lat objêtych
wychowaniem przedszkolnym
lub innymi formami wychowania
przedszkolnego jest ni¿szy ni¿
30 proc. W naszym powiecie
szansê na pozyskanie œrodków z
WUP-u w tym rozdaniu maj¹
wiêc jedynie gmina Dobra i Wêgorzyno. W tym roku bêdzie jednak jeszcze jedno rozdanie i jest
szansa, ¿e WUP zrezygnuje z
tego zapisu. Jak siê bowiem okaza³o gminy, które mog³yby apli-

kowaæ o œrodki z terenu województwa, nie uczyni³y tego, choæ nie maj¹
¿adnego przedszkola np. gmina
BrzeŸno w powiecie œwidwiñskim,
a najbardziej zainteresowane pozyskaniem œrodków na kolejne miejsca dla milusiñskich s¹ w³aœnie te
gminy, w których przedszkola ju¿
istniej¹. Jest to o tyle zaskakuj¹ce,
¿e jeszcze w ubieg³ym roku wspó³czynnik uprzedszkolnienia by³ dodatkowym atutem.
W projekcie napisanym przez
PUP mia³y powstaæ dodatkowe
punkty w gminach: £obez - 4 punkty, Resko – 3 punkty, Wêgorzyno –
2 punkty, Dobra - 3 punkty i Radowo Ma³e - 1 punkt.
W zwi¹zku z takim rozwojem
wypadków, PUP nie z³o¿y³ wniosku,
czekaj¹c na nastêpne rozdanie i
maj¹c nadziejê, ¿e Wojewódzki
Urz¹d Pracy jednak powróci do
wczeœniejszych za³o¿eñ, a gminy
Dobra i Wêgorzyno bêd¹ pisa³y
same.
- Nasza idea mia³a wygl¹daæ tak:
mama do pracy, dziecko do przedszkola. Chcia³em upiec na jednym
ogniu dwie pieczenie, stworzyæ
edukacjê dla ma³ych dzieci, by ich
mamy mog³y pójœæ do pracy. Chcia³em, by gdy bêd¹ przychodziæ do
mnie kobiety twierdz¹ce, ¿e nie
mog¹ znaleŸæ pracy, bo maj¹ ma³e

Ciasne gimnazjm
(£OBEZ). £obeskie gimnazjum spêdza sen z powiek nie tylko okolicznym mieszkañcom, samorz¹dowcom, ale i przysz³ym
uczniom.
Zarówno niefortunne po³o¿enie
budynku, jak i jego ciasnota sprawiaj¹ wiele problemów, które na
dziœ trudno rozwi¹zaæ. Najlepszym
wyjœciem by³aby budowa nowego
obiektu, w którym korytarze by³yby
przestronne, jego po³o¿enie nie
stwarza³o zagro¿enia dla uczniów a
szko³a nie by³a uci¹¿liwa dl mieszkañców. Plany nowego gimnazjum
s¹, ale póki, co tylko w g³owach
samorzadowców. Na razie nie ma
szans na budowê nowego obiektu,
choæ burmistrz Ryszard Sola chcia³by przynajmniej rozpocz¹æ procedurê przed up³ywem kadencji.
Podczas debaty w szkole Podtsaowej nr 2 szóstoklasistka Wiktoria Kisiel zada³a burmistrzowi pytanie, odnosz¹ce siê do obiektu gimnazjum. Interesowa³o j¹ czy s¹ plany rozbudowy istniej¹cego gimnazjum.
- W szkole jest kilkaset uczniów,
tu korytarze s¹ szerokie, macie du¿o
swobody wokó³ siebie, tam jest cia-

sno. Do tego lokalizacja gimnazjum
nie jest szczêœliwa. Szko³a mieœci
siê przy ulicy dosyæ ruchliwej, aby
tam dojœæ trzeba przejœæ przez szereg przejœæ dla pieszych. S¹ problemy komunikacyjne, jest ciasnota,
autobusy nie maj¹ gdzie zaparkowaæ. Budynek jest zbyt ma³y i nie
funkcjonalny. Ca³y czas myœlê, aby
rozpocz¹æ budowê nowego gimnazjum. Do tego tematu przymierza³em siê ju¿ w ubieg³ym roku. W prowizorium bud¿etowym wpisa³em
dzia³anie polegaj¹ce na wykonaniu

dziecko, to im zaproponujê bezp³atne przedszkole. Jeœli mimo tego nie
podejm¹ pracy, oznaczaæ to bêdzie,
¿e nieprawd¹ jest, ¿e nie mog¹ pracowaæ, ale nie chc¹. Wówczas by³yby wykreœlane z PUP – powiedzia³
dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy Jaros³aw Namaczyñski.
Pomys³ wydaje siê trafiony tym
bardziej, ¿e szefowie gmin ze swej
strony zaoferowali zorganizowanie
wy¿ywienia we w³asnym zakresie.
- Chcia³bym pozyskaæ pieni¹dze
na wyposa¿enie: mebelki, wyremontowanie i przystosowanie oraz
pieni¹dze na zatrudnienie fachowców. Dzisiaj mamy w rejestrach zarejestrowanych kilkanaœcie osób z
wykszta³ceniem pedagogicznym,
tym osobom nale¿a³oby przyznaæ
odpowiednie wynagrodzenie, a do
pomocy przydzieliæ po jednym sta¿yœcie. Pozostaje jednak nadzieja,
¿e bêdziemy mogli z³o¿yæ projekt w
nastêpnym rozdaniu – doda³ dyrektor.
Unii Europejskiej zale¿y na edukacji przedszkolnej ze wzglêdu na
szybszy rozwój i ³atwiejsz¹ adaptacjê dzieci. Dzieci w przedszkolach
uzyskuj¹ równie¿ okreœlony poziom
uspo³ecznienia i umiejêtnoœæ pracy
w grupie. Kolejn¹ zalet¹ obecnoœci
dzieci w przedszkolu jest wiêcej
czasu dla rodziców, a w szczególnoprojektu nowego gimnazjum. Wykonanie projektu autorskiego na
nowy budynek, to wydatek 250-300
tys. z³. Mam ju¿ lokalizacjê. Moim
zdaniem nieŸle po³o¿on¹, w obrêbie
stadionu i hali widowiskowo-sportowej, z dobr¹ komunikacj¹ wewnêtrzn¹, do której ka¿dy z uczniów
mia³by w miarê zabezpieczone dojœcie. Ale jest jeden problem – to brak
pieniêdzy. Wszystko zale¿y od tego,
jaki bêdzie ten rok. Jest on rokiem
prze³omowym. Brak pieniêdzy, to
jedyne co mnie powstrzymuje w tym
roku. Jest jeszcze drugi powód nasza gmina w tym roku bêdzie siê
ubiega³a o œrodki unijne na dwa

œci matek, które maj¹ szansê na znalezienie pracy. Na zachodniopomorskich wsiach tylko 40 procent
dzieci jest objêtych form¹ wychowania przedszkolnego. A mimo to w
tym roku na ten cel przeznaczono o
po³owê mniej pieniêdzy i uniemo¿liwiono stworzenie kolejnych punktów tam, gdzie istnieje zapotrzebowanie spo³eczne. Pozostaje jedynie
nadzieja, ¿e przy nastêpnym rozdaniu – nie bêdzie obwarowañ uniemo¿liwiaj¹cych stworzenie punktów przedszkolnych na terenie powiatu ³obeskiego.
mm
przedsiêwziêcia: termomodernizacjê i inwestycjê wodno-kanalizacyjn¹. Nie bêdzie mnie staæ na wybudowanie nowego gimnazjum. A taki
budynek bêdzie nas kosztowa³ kilkanaœcie milionów. Chcia³bym na terenie naszego miasta postawiæ budynek, który mi siê marzy, widzia³em 7
nowo wybudowanych gimnazjów na
terenie naszego województwa.
Chcia³bym, w³aœnie aby takie gimnazjum powsta³o u nas – powiedzia³
burmistrz £obza Ryszard Sola.
Przy obecnym gimnazjum powa¿nym problemem, niejednokrotnie poruszanym podczas sesji Rady
Miasta jest przystanek autobusowy.
Poszukiwana jest nowa lokalizacja.
Burmistrz wskazuje na miejsce przy
sali gimnastycznej. To jednak jest
droga powiatowa i na zlokalizowanie tam przystanku wymagana jest
zgoda starosty. Starosta uwa¿a jednak, ¿e lokalizacja ta jest niefortunna ze wzglêdu na fakt, i¿ droga jest
w¹ska i krêta.
Starosta Antoni Gutkowski ze
swojej strony wskazuje lokalizacjê
parkingu dla autobusów szkolnych
na parkingu np. Biedronki, z
uwzglêdnieniem tzw. czerwonych
pasów, wymuszaj¹cych na kierowcach bezwzglêdne pierwszeñstwo
dla pieszych.
mm
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Z ¯YCIA POWIATU

Zmiany
w SP2

Dla kogo hala za darmo
(£OBEZ). To, ¿e nasze dzieci i
m³odzie¿ nie maj¹ gdzie spêdzaæ wolnego czasu po zajêciach lekcyjnych i
podczas weekendu nie jest ¿adn¹ tajemnic¹. Jedyn¹ mo¿liwoœci¹ s¹
obiekty sportowe, a i te wykorzystywane s¹ najczêœciej podczas zajêæ lekcyjnych. Czy wiêc istnieje mo¿liwoœæ
bezp³atnego wykorzystania przez
dzieci i m³odzie¿ hali sportowej po
godzinach lekcyjnych?
- Na pewno, je¿eli dotyczy to m³odzie¿y szkolnej skupionej w klubach
sportowych, to taki wynajem jest bezp³atny. Je¿eli do hali pójdzie grupa, a w
harmonogramie bêdzie miejsce wolne,
na pewno te¿ tak¹ halê otrzyma do korzystania bezp³atnie. To jednak musi
byæ uzgodnione z kierownikiem Wydzia³u Sportu i Turystyki Zdzis³awem
Urbañskim. Do godz. 15.00 hala wykorzystana jest przez nasze szko³y prowadzone przez gminê i powiat ³obeski.
Trzeba skontaktowaæ siê bezpoœrednio
z hal¹, je¿eli s¹ wolne terminy, to myœlê,
¿e problemu nie bêdzie dla zorganizowanej grupy – powiedzia³ wiceburmistrz Ireneusz Kabat.

Prócz hali sportowej w tej chwili s¹
do wykorzystania jeszcze: stadion i tzw.
stare boisko. Stadion jednak wymaga
zainwestowania. Gmina zg³osi³a ju¿
swój akces do budowy euroboiska.
Najbli¿sze tego typu boisko znajduje
siê w Drawsku Pomorskim. Jest to boisko pe³nowymiarowe, z oœwietleniem
i trybunami.
- Jeœli uda nam siê znaleŸæ na liœcie
do realizacji inwestycji, to œrodki, które
gmina bêdzie musia³a zabezpieczyæ nie
bêd¹ a¿ tak du¿e. Liczymy na to, ¿e
w³¹czy siê w to równie¿ powiat, Urz¹d
Marsza³kowski, Urz¹d Wojewódzki,
Minister Sportu. Wówczas taka inwestycja bêdzie mog³a byæ u nas realizowana. Odnoœnie starego boiska, mamy
koncepcjê nie tylko na stare boisko,
poniewa¿ jest to koncepcja po³¹czona
razem ze œcie¿k¹ rowerow¹ wzd³u¿
Regi, które przewiduje modernizacje
starego boiska poprzez rozbudowê sceny, budowê garderoby przy samej scenie dla artystów, ³awki dla publicznoœci,
przebudowê nawierzchni, kanalizacji,
by podmioty prowadz¹ce gastronomiê
mia³y tam dostêp do wody i kanalizacji.

Budowê stanicy kajakowej i odnowienie ca³ej promenady. Ale nie jest to realizacja w tym czy przysz³ym roku.
Teraz mamy inne priorytety. Bêdziemy
starali siê o œrodki unijne, by zmniejszyæ œrodki wprost z bud¿etu gminy. powiedzia³ wiceburmistrz.
Nieco innego zdania jest sam kierownik Z. Urbañski, który poinformowa³ nas, ¿e owszem, zorganizowana
grupa dzieci i m³odzie¿y do lat 16., pod
opiek¹ osoby doros³ej mo¿e skorzystaæ
bezp³atnie z hali widowiskowo-sportowej, ale maj¹c w rêce zgodê burmistrza
na piœmie.
- Najpierw musz¹ wyst¹piæ do burmistrza i uzyskaæ zgodê na piœmie, ¿e
mog¹ skorzystaæ z hali za darmo. Musi
te¿ byæ osoba sprawuj¹ca opiekê nad
dzieæmi. Taka jest procedura. – powiedzia³ kierownik Wydzia³u Sportu i Rekreacji Zdzis³aw Urbañski.
mm

Powiatowe fina³y konkursu
„POLACY NA OLIMPIJSKICH SZLAKACH”

Szko³a Podstawowa w Siedlicach, Gimnazjum w Dobrej oraz
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w
£obzie najlepsi w zmaganiach.
W dniu 18 marca odby³y siê w
Dobrej fina³y powiatowe szóstej
edycji konkursu wiedzy o udziale i
osi¹gniêciach polskich sportowców
na Igrzyskach Olimpijskich. Wœród
zaproszonych goœci obecni byli:
Ryszard Sarna - cz³onek Zarz¹du
Powiatu, Jolanta Siekiera -Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej, Burmistrz Dobrej Pani Barbara Wilczek, S³awomir Brodniak - Skarbnik Gminy.
W tegorocznej edycji konkursu
treœæ pytañ dotyczy³a osi¹gniêæ

sportowców polskich na Igrzyskach
Olimpijskich w latach 1996-2008
oraz osi¹gniêæ sportowców woj. zachodniopomorskiego na Igrzyskach
Olimpijskich. Konkurs organizowany by³ w trzech kategoriach:
szko³y podstawowe, gimnazja,
szko³y ponadgimnazjalne.
W zmaganiach fina³owych wystartowa³a rekordowa liczba 14
zespo³ów, ka¿dy zespó³ reprezentowa³o trzech zawodników. Wszyscy uczestnicy wykazali siê bardzo du¿¹ wiedz¹ o ideach olimpijskich, udziale i osi¹gniêciach
sportowców polskich w Igrzyskach Olimpijskich. W kategorii
szkó³ podstawowych zwyciê¿y³
zespó³ z Siedlic (Marta Kitlas, Ga-
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briela Pulkowska, Patrycja Smolik)
przed S.P. £abuñ i S.P. Runowo. W
kategorii gimnazjów zwyciê¿y³ zespó³ z Dobrej (Krystian Awgul, Sebastian Awgul, Mateusz Dziaczyszyn) przed Wêgorzynem i Reskiem. Zespó³ z Licem Ogólnokszta³c¹cego z £obza (Ewelina Jasiñska, Kacper Pawluk, Wojciech
Rogalski) okaza³ siê najlepszy w
kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych. Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali puchary, medale, dyplomy ufundowane przez Starostwo
Powiatowe w £obzie, Urz¹d Miejski w Dobrej, Uczniowski Klub
Sportowy „Arbod”.
Prezes UKS „Arbod”
Janusz £ukomski

(£OBEZ). Szko³a Podstawowa nr 2 ju¿ od tego roku zacznie
zmieniaæ swoje oblicze. Obok powsta³ w³aœnie Orlik, bêd¹ nowe
chodniki, szko³a zostanie ocieplona, ³¹cznie z dachem, ale nie tylko.
Wewn¹trz równie¿ szykuj¹ siê
remonty.

Wszystkie zaplanowane prace
odnoœnie tej szko³y wprawdzie nie
zostan¹ wykonane w ci¹gu obecnego
roku, ale systematycznie jej wizerunek ma siê zmieniaæ.
W tym roku z pewnoœci¹ zostan¹
wymienione pod³ogi na parterze –
powstan¹ tam tak zwane kolorowe
lane pod³ogi ze specjalnego tworzywa. Prace remontowe najprawdopodobniej bêd¹ mia³y miejsce w trakcie
roku szkolnego, bo jak zaznacza wiceburmistrz Ireneusz Kabat, koszty
remontu bêd¹ znacznie ni¿sze, ni¿ w
okresie wakacyjnym. Wówczas to
przy takich samych cenach materia³ów, koszt robocizny znacznie wzrasta, ze wzglêdu na wiêksz¹ iloœæ zamówieñ na us³ugi budowlane.
- Postaramy siê, by jeszcze w tym
roku do czerwca te pod³ogi by³y wykonane. Co do innych remontów, to
bêd¹ ju¿ w gestii pani dyrektor – powiedzia³ wiceburmistrz.
W tym roku gmina zagospodaruje teren przy Orliku. Pomiêdzy boiskiem a szko³¹ zostanie wybudowany chodnik, ³¹cznie z dojœciem do
wyjœcia bocznego z sali gimnastycznej i dojœæ do podjazdu dla osób niepe³nosprawnych. Od strony ul. Kiliñskiego bêdzie przed³u¿ona droga,
która obecnie koñczy siê na wysokoœci osiedla XXX-lecia. Dalej, jak zaznacza wiceburmistrz, droga gliniana zamienia siê w b³oto podczas opadów deszczów. Polbruk zostanie
po³o¿ony równie¿ przy wjeŸdzie
przez bramê.
W dalszych planach jest docieplenie œcian, dachu, zrobienie ³adnej elewacji i wymiana centralnego
ogrzewania. Tego typu dzia³ania
zaplanowane s¹ na budynkach na
terenie gminy £obez. £¹czny ich
koszt wyniesie w sumie prawie 8
milionów z³, z czego, przy dofinansowaniu, gmina zap³aci³aby oko³o
4 miliony.
mm
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Mocne otwarcie Sarmaty
SARMATA Dobra – KLUCZEVIA Stargard Szcz. 4:2
W sobotnie popo³udnie ok. 250
kibiców przyby³o na stadion w
Dobrej, aby po 4 miesiêcznej
przerwie ponownie kibicowaæ
swoim ulubieñcom w pierwszym
meczu rundy wiosennej o mistrzostwo V ligi.
Przeciwnikiem Sarmaty by³a
bardzo solidna dru¿yna Kluczevii
Stargard, a mecz zacz¹³ siê bardzo
szczêœliwie dla gospodarzy, gdy¿
ju¿ w 3 min. Damian Padziñski sil-

Strzelec
2 bramek
Damian
Padziñski

nym strza³em pod poprzeczkê strzeli³ pierwsz¹ bramkê. Po tej bramce
nast¹pi³ okres zdecydowanej przewagi Sarmaty, lecz mimo przewagi
nie uda³o siê gospodarzom zdobyæ
kolejnej bramki. Uda³o siê to natomiast goœciom. W 22 min. Micha³
Magnuski piêknym strza³em z rzutu
wolnego, ok. 28 m od bramki Sarmaty, wyrówna³ na 1:1. Riposta Sarmaty by³a natychmiastowa: po
wrzucie z autu Wojciech Kliœ podwy¿sza wynik na 2:1 dla Sarmaty
(pierwsza bramka tego zawodnika
w barwach Sarmaty a 12 w lidze).
Wynik do przerwy nie uleg³ zmianie.
Pocz¹tek drugiej po³owy zacz¹³
siê od wyraŸnej przewagi Sarmaty i
w 53 min. Damian Padziñski dobrym technicznym strza³em podwy¿szy³ na 3:1. Ju¿ w 2 min. póŸniej
Wojciech Kliœ, po dobrej indywidualnej akcji, minimalnie
przestrzeli³ trafiaj¹c w
boczn¹ siatkê. W 58 min.
Mariusz Orzechowski
zdoby³ dla Kluczevii
kontaktowego gola z rzutu karnego. W 72min.
nast¹pi³a akcja, która zadecydowa³a o wyniku

Jak siê nie strzela,
to siê przegrywa
RADOVIA Radowo Ma³e – INA Iñsko 0:3 (0:2)
Radovia: Lewicki, Bednarek, Tomaszkiewicz M., Mielcarek (Pilichowski), Kulik K., Kmieæ, Rylling (Macharski Rados³aw), Kulik I., Gradus, Rosiak
(Stosio).
Pierwsze 25 min. to napór gospodarzy, którzy zepchnêli zawodników
Iny do obrony. Niestety, radowianie
nie potrafili uwidoczniæ przewagi

bramkami. Walnie do tego przyczyni³
siê bramkarz goœci, który w tym dniu
broni³ znakomicie, broni¹c nawet
rzut karny wykonywany przez Irka
Kulika. Zmarnowane trzy tzw. setki,
kontry Iny, czerwona kartka (dwie
¿ó³te) dla Tomaszkiewicza i by³o po
meczu. Radovia musi siê otrz¹sn¹æ,
bo w niedzielê podejmuje Masoviê i
musi zmyæ tê plamê.
(r)

Gdyby sêdzia siê nie
dopatrzy³, to kto wie...
MEWA Resko – POGOÑ II Szczecin 1:1 (0:0)
Mewa: Buczma, Paw³owski A.
(Burek), Ziemski P. (Fabisiak), ¯urawik, Cytowicz, Paw³owski M., Pietrowski, Wasiak, Czy¿, Grygiel, Sochaj (Waldon). Trener Kucharski.
Bramka: £ukasz Grygiel.
Po wysokim zwyciêstwie w Pucharze Mewa mia³a zapewne apetyt
na podobne rozstrzygniêcie w meczu z Pogoni¹. Jednak liga rz¹dzi siê
swoimi prawami, a Pogoñ zawsze

jest silnym przeciwnikiem. Chocia¿, gdyby... sêdzia uzna³ bramkê,
mog³yby byæ trzy punkty. Dopatrzy³
siê spalonego, i nie uzna³. Mówi siê
trudno i gra siê dalej. A przed Mew¹
kolejny trudny mecz – z maj¹cym
aspiracje na awans Pomorzaninem
Nowogard. Mecz w Nowogardzie w
sobotê o godz. 15.00. Jesieni¹ w
Resku by³o 1:1. W rewan¿u taki rezultat na pewno zadowoli³by reszczan.
KAR

spotkania: faulowany w polu karnym Wojciech Bonifrowski pewnie
wykona³ podyktowany przez sêdziego rzut karny i ustali³ wynik
meczu na 4:2 dla Sarmaty.
Mimo, i¿ Kluczevia zdoby³a dwie
bramki, to obie pad³y po sta³ych
fragmentach, chocia¿ trzeba przyznaæ, ¿e bramka Micha³a Magnuskiego z rzutu wolnego by³a przedniej marki. I wszystkie wczeœniejsze
sytuacje stworzone przez Kluczeviê, mo¿e poza sytuacj¹ z 65 min,
gdy mog³a wyrównaæ na 3:3, praktycznie nie stwarza³y zagro¿enia
bramkowego. Sarmata zagra³ w
swoim najsilniejszym sk³adzie i
przez ca³y mecz jego wygrana praktycznie ani przez moment nie by³a
zagro¿ona. I chocia¿ to dopiero
pó³metek sezonu, obecna dyspozycja dru¿yny pozwala j¹ widzieæ w

gronie faworytów ligi. Ale jak bêdzie, oka¿e siê na koniec sezonu.
Sk³ady dru¿yn:
Sarmata: M. Kamiñski, D.
Dzierbicki, Jaszczuk, Kliœ, Dorsz,
E. Kamiñski, Padziñski, Grochulski, Bonifrowski, Mêdrek, Kieruzel
oraz Marciniak, Dudek, Olejnik,
Olechnowicz, M. Dzierbicki, Gude³ajski, Pacelt.
Kluczevia: Chwieduk, Kos,
Zdziarski, Orzechowski, Guzik,
Kuryœ, M. Magnuski, G. Magnuski,
Zalas, Sprusiñski, Kie³tyka oraz
NiedŸwiecki, Bareja, Narkun, G³adun,
Czerniak,
Jod³owski.
Strzelcy bramek: Damian Padziñski
2 (3' i 53'), Wojciech Kliœ (23') i
Wojciech Bonifrowski k. (74') dla
Sarmaty; Micha³ Magnuski (22') i
Mariusz Orzechowski (58') dla Kluczevii.
estan

Kolejny sukces
Krzysztofa Krausa
21 marca w Poznaniu odby³y
siê Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzików w Biegach Prze³ajowych. Kolejny sukces odniós³
Krzysztof Kraus, który zdoby³
z³oty medal.
Biegi odbywa³y siê na dobrze przygotowanej trasie
wokó³ poznañskiej Malty. Kolejny wspania³y sukces odniós³ Krzysztof Kraus, zawodnik MKS „OLIMP” w £obzie.
Nasz zawodnik zdoby³ z³oty
medal w biegu na dystansie
3000 m w kategorii m³odzika.
W zawodach tych rywalizowa³
z rówieœnikami z województwa wielkopolskiego. Warto
dodaæ, ¿e Krzysztof jest cz³onkiem kadry województwa m³o-

dzików, objêtym szkoleniem
sportowym.
W mistrzostwach tych startowa³a równie¿ Karolina Kamiñska
i Mateusz Hlib. Karolina uczestniczy³a w biegu na dystansie 1500
m. Zajê³a dobre punktowane XI
miejsce. Mateusz natomiast, nie
ukoñczy³ swojego biegu-3000 m z
powodu kontuzji.
W prowadzonej punktacji klubowej, MKS „OLIMP” zaj¹³ wysokie VII miejsce.
Nastêpne wa¿ne zawody, to indywidualne mistrzostwa województwa w biegach prze³ajowych
Wojewódzkiego
Szkolnego
Zwi¹zku Sportowego, które odbêd¹ siê 8.04.2009 r. w Gryfinie.
Kazimierz Mikul
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Juniorzy Œwiatowida rozgromili Kluczeviê Wyniki i tabele

V liga
Tutaj rozegrano 4 zaleg³e mecze
z rundy jesiennej: Sarmata Dobra –
Kluczevia Stargard 4:2, Œwit Szczecin – GKS Mierzyn 5:2, Sparta Gryfice – Mieszko Mieszkowice 2:1,
Stal Lipiany – K³os Pe³czyce 0:1.

Œwiatowid £obez – Kluczevia Stargard Szcz. 6:1 (1:1)

Tylko w pierwszej po³owie juniorzy
Kluczevii dorównywali m³odym pi³karzom Œwiatowida, remisuj¹c tê po³owê
1:1. W drugiej dostali zadyszki i praktycznie nie wychodzili z w³asnej po³owy. £obzianom pozostawa³o strzelaæ
bramki i tak te¿ robili. Strzelili 5 i wygrali bezapelacyjnie. Hat tricka zaliczy³
Pawe³ Wielgus, strzelaj¹c 3 bramki,
kolejnymi golami dobili stargardzian
Dawid Mosi¹dz, Patryk Borejszo i Ka-

mil Kulczyñski.
Œwiatowid zagra³ w sk³adzie:
£ukasz Falkiewicz, Damian Mosi¹dz,
Piotr Wawrzkiewicz, Mateusz Kogut,
Patryk Pañka, Kamil £apuæ, Kamil
Kulczyñski, Dawid Mosi¹dz, Patryk
Borejszo, Pawe³ Wielgus, Mariusz Œliwiñski, Kacper Kamiñski.
Dru¿ynê prowadzi Stanis³aw Przybylak, który œwietnie przygotowuje
m³odzie¿ do dalszej kariery pi³karskiej,

Cenny remis na pocz¹tek
ŒWIATOWID £obez – KLUCZEVIA Stargard 1:1 (1:0)

o czym œwiadcz¹ gra i wyniki. W zespole jest kilka talentów, które na pewno
wkrótce zobaczymy w wystêpach seniorskich. Ale do tego trzeba jeszcze
wiele wysi³ku i pracy. Oby tylko ch³opaki wytrwali i nie uderzy³a im woda
sodowa do g³owy, bo z tego powodu
wiele talentów poleg³o, zanim ujrza³o
œwiat³o jupiterów. Trzeba ci¹gle przypominaæ, ¿e tylko praca czyni mistrza.
KAR

1. Sarmata Dobra
32 33:14
2. Sparta Gryfice
28 18:16
3. GKS Mierzyn
27 34:24
4. Arkonia Szczecin
27 25:12
5. Œwit Szczecin
25 30:15
6. Kluczevia Stargard
25 25:19
7. K³os Pe³czyce
24 22:23
8. Orze³ Trzciñsko-Zdrój 23 31:21
9. Woda Piast II Rzecko 23 26:27
10. Sparta Wêgorzyno
17 22:26
11. MKS Osadnik Myœlibórz 15 22:28
12. Polonia P³oty
14 15:24
13. Odra Chojna
14 18:31
14. Mieszko Mieszkowice 14 12:21
15. Iskierka Szczecin
13 24:36
16. Stal Lipiany
11 15:35

Klasa okrêgowa
Œwiatowid £obez – Ehrle Polska
Dobra Szcz. – 1:1, Mewa Resko –
Pogoñ II Szczecin 1:1, Radovia
Radowo Ma³e – Ina Iñsko 0:3, Flota
II Œwinoujœcie – Fagus Ko³bacz 4:0,
Wicher Brojce – KP Chemik II Police 0:2, Pomorzanin Nowogard –
Masovia Maszewo 4:1, Promieñ
Mosty - Korona Stuchowo 3:4, Vielgovia Szczecin – D¹brovia Stara
D¹browa 1:5.
1. Korona Stuchowo
32 37:20
2. Pomorzanin Nowogard 31 36:11
3. Flota II Œwinoujœcie
30 46:27
4. Ehrle Polska Dobra Szcz. 28 34:20
5. Pogoñ II Szczecin
25 41:25
6. KP Chemik II Police
24 27:19
7. Wicher Brojce
23 30:26
8. D¹brovia Stara D¹browa 23 29:22
9. Masovia Maszewo
23 30:28
10. Promieñ Mosty
23 29:32
11. Ina Iñsko
20 32:27
12. Mewa Resko
18 13:16
13. Œwiatowid £obez
17 27:33
14. Fagus Ko³bacz
14 15:30
15. Radovia Radowo Ma³e 7 14:63
16. Vielgovia Szczecin
2 11:52

Œwiatowid: Damian Brodowicz,
£ukasz Brona, Marcin Mosi¹dz,
Waldemar Popielewski, Micha³
Koba, Konrad Pawluk, Artur Samal,
Kamil Kacprzak, Tomasz Rokosz
(Grzegorz Kowalewski), Kamil
Iwachniuk, Sebastian Rajca (Remigiusz Borejszo). Trener Mariusz
Poniewiera.
Bramka: Waldemar Popielewski.
Œwiatowid po zimie to nie ten
sam zespó³, który zaczynaj¹c rundê
jesieni¹ bra³ baty i zgromadzi³ zaledwie 16 punktów. W pierwszym meczu pokaza³ siê, graj¹c z faworyzowanym zespo³em, jako zespó³ dojrza³y, przygotowany do sezonu fizycznie i kondycyjnie. Jedynie w
linii ataku by³a zbyt du¿a nerwo-

woœæ i chyba brak zgrania. Przy
odrobinie zimnej krwi Œwiatowid
móg³ strzeliæ nawet kilka bramek.
Bêdzie mia³ okazjê ju¿ w sobotê,
podejmuj¹c w £obzie Fagusa Ko³bacz. Mecz o godz. 16.00.
Niestety, przykr¹ niespodziankê
zrobi³ klubowi jeden z kibiców, który tward¹ serpentyn¹ trafi³ w g³owê
bocznego sêdziego i s¹dz¹c z lotu
serpentyny by³ to rzut zamierzony.
Trzeba nazwaæ to po imieniu –
chamstwo! Sêdzia poinformowa³
kapitana dru¿yny, ¿e bêdzie kara.
Czy kibice chc¹, by przez ca³y mecz
stali przy nich ochroniarze? Czy
klub powinien podnieœæ ceny biletów, by zap³aciæ za dodatkow¹
ochronê? Czy nie rozumiej¹, ¿e taki
„burak” wystawia wszystkim laurkê?
KAR

V liga
16 kolejka, 28 marca
Odra Chojna – Sarmata Dobra
Sparta Gryfice – Sparta Wêgorzyno
Stal Lipiany – Mieszko Mieszkowice
MKS Osadnik Myœlibórz – Woda Piast II Rzecko
13.00 Œwit Szczecin – Arkonia Szczecin
13.30 Iskierka Szczecin – K³os Pe³czyce
15.00 Kluczevia Stargard – GKS Mierzyn
16.00 Orze³ Trzciñsko-Zdrój – Polonia P³oty

Granie w planie

Klasa okrêgowa
16 kolejka 28 marca
Pomorzanin Nowogard – Mewa Resko
Flota II Œwinoujœcie – Korona Stuchowo
Promieñ Mosty – KP Chemik II Police
Œwiatowid £obez – Fagus Ko³bacz
14.00 Pogoñ II Szczecin – D¹brovia Stara D¹browa
14.30 Vielgovia Szczecin – Ehrle Polska Dobra Szcz.
15.00 Wicher Brojce – Ina Iñsko
15.00 Radovia Radowo Ma³e – Masovia Maszewo

Str
Str.. 18

ROZMAITOŒCI

Kronika naszych mieszkañców

Foto-Video"Krzyœ"s.c. w £obzie

Renata i Marek Pyrczak tel. 091/3974184

Studio Foto-Klif Fotografowanie-Wideofilmowanie
Edward Lipa- Resko-Dom Kultury.
Tel.0508285242. www.fotoklif.com.pl
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Z³odzieje na cmentarzu
w Resku
(RESKO). Pechowo zaczê³a siê dzia³alnoœæ nowego
zarz¹dcy cmentarza w tym
mieœcie Krzysztofa Œliwiñskiego, który zarz¹dza cmentarzem od 16 marca.
Ju¿ dzieñ póŸniej na cmentarzu oczom osób odwiedzaj¹cych to miejsce ukaza³ siê makabryczny widok. Dosz³o tu do
zorganizowanej akcji kradzie¿y
z pomników marmurowych i
szklanych lampionów, a koszt
jednego wynosi oko³o 300 z³.
Tylko w ostatnim czasie straty
wynios³y oko³o 5 tys. z³, jak ocenia nasza Czytelniczka, która
zg³osi³a nam ten fakt.
- W Resku na cmentarzu dosz³o do zniszczenia pomników.
Cmentarz podzielony jest na
dwa sektory, tylko na dolnym
doliczy³am siê 10. zniszczonych pomników. Prawdopodobnie przyje¿d¿a tu grupa, wybija
te lampiony i je odsprzedaje. Lampiony s¹ przymocowywane do pomników na klej, teraz zosta³y tylko
œlady po nich. Sprawdzi³am w
œmietnikach – nie by³o tam ¿adnych
lampionów, oznacza to, ¿e byli to
wyspecjalizowani z³odzieje, bo to
trzeba umieæ zrobiæ. Cmentarz nie
jest ogrodzony, wszystko jest na
przestrza³, nie ma tu ¿adnego stró¿a.
Kilka lat temu pseudosataniœci urz¹dzali tu sobie jakieœ tañce na cmen-

tarzu i niszczyli pomniki. Teraz pojawili siê z³odzieje kradn¹cy lampiony, potem zabior¹ siê za wazony,
a to s¹ bardzo drogie rzeczy – powiedzia³a nasza czytelniczka.
Cmentarz nigdy nie by³ w pe³ni
ogrodzony, nigdy nie by³o tam te¿
osoby pilnuj¹cej. Nie by³o i nie ma
te¿ zaplanowanych œrodków w bud¿ecie na ten cel, byæ mo¿e najwy¿szy ju¿ czas zadbaæ o, choæby tak
minimalne, zabezpieczenie miejsca
spoczynku?
mm

Graficiarze w rêkach Policji

Zniszczyli elewacjê, powinni j¹ umyæ
W dniu 18 marca 2009 r. dy¿urny z Komendy Powiatowej
Policji w £obzieotrzyma³ zg³oszenie o zniszczeniu elewacji budynku Zespo³u Szkó³ Gimnazjalnych
w £obzie.
Elewacja zosta³a pomalowana
farb¹. Pani dyrektor szko³y wyceni³a
straty na ponad 2.000 z³. Na miejsce
zostali skierowani dzielnicowi, którzy w wyniku podjêtych czynnoœci
ustalili sprawców tego czynu. Zostali oni zatrzymani i przes³uchani na
okolicznoœæ powy¿szego zajœcia.
Sprawcy to dwóch 19 letnich mieszkañców £obza Damian K. i Tomasz
K. W zdarzeniu bra³ udzia³ tak¿e
nieletni Damian P. lat 15 , który zosta³ przes³uchany w charakterze nieletniego sprawcy czynu karalnego.
Wszyscy sprawcy s¹ dobrze znani
lokalnej Policji. Ju¿ w przesz³oœci
byli zatrzymywani za pope³nianie
przestêpstw na terenie powiatu. (kp)
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Akcja Alkohol – Narkotyki

Dwie kolizje ze zwierzêtami
W dniu 16 marca br. na terenie
powiatu mia³y miejsce dwie kolizje drogowe, które by³y spowodowane zderzeniem ze zwierzêtami, które wybieg³y pod nadje¿d¿aj¹ce pojazdy. Pierwsza z
kolizji mia³a miejsce o godz.
18.35 na drodze Radowo Ma³e Radowo Wielkie, gdzie kieruj¹cy
samochodem marki Alfa Romeo
Krzysztof R. uderzy³ w sarnê.
Przed godzin¹ 21.00 mia³a
miejsce druga kolizja na drodze
£abuñ Wielki, w kierunku Gryfic,
gdzie kieruj¹cy autobusem PKS
Roman T. uderzy³ w dzika, który
wbieg³ na jezdniê.

Zatrzymali poszukiwanego
W dniu 16 marca br. w £obzie,
przy ul. Obr. Stalingradu, dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w £obzie zatrzymali Rafa³a
S., który by³ poszukiwany na podstawie nakazu doprowadzenia do
Zak³adu Karnego. Nakaz taki
wyda³ S¹d Rejonowy w £obzie.

NietrzeŸwi kieruj¹cy
W dniu 17 marca br. policjanci z Posterunku Policji w Wêgorzynie zatrzymali dwóch nietrzeŸwych kieruj¹cych. O godz.
15.40 na drodze Runowo Pomorskie - Kraœnik £obeski policjanci
zatrzymali Czes³awa B., który
kierowa³ motorowerem marki
Simson w stanie nietrzeŸwym.
Wynik badania to 0,56 mg/l.
Godzinê póŸniej, w miejscowoœci Cieszyno, Jan M. kierowa³
rowerem w stanie nietrzeŸwym.
Wynik badania na zawartoœæ alkoholu w wydychanym powietrzu
to 1,19 mg/l.

NietrzeŸwy rowerzysta w
Wêgorzynie
W dniu 19 marca br., o godz.
18.00, w Wêgorzynie na ul. Po³udniowej, policjanci zatrzymali
do kontroli drogowej kieruj¹cego rowerem Henryka K. Przeprowadzone badanie alkomatem potwierdzi³o podejrzenia policjantów, ¿e jest on pod wp³ywem alkoholu, wynika badania: 0.17
mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu. Rowerzysta za swoje
zachowanie odpowie teraz przed
s¹dem.

Uderzyli siê lusterkami
W dniu 19 marca br., o godz.

Je¿d¿¹ pod wp³ywem
i pomimo zakazów
9.00, w Starogardzie dosz³o do
zderzenia dwóch Fiatów Ducato.
Kierowcy podczas mijania siê
zbyt blisko dojechali do osi jezdni i utr¹cili sobie lusterka boczne.
Wezwani na miejsce zdarzenia
policjanci ukarali niefrasobliwych kierowców mandatami.

Nieletnia ukrad³a telefon
W dniu 20 marca br. policjanci z Posterunku Policji w Resku
zatrzymali 16 letni¹ Ma³gorzatê
B., która w Resku przy ul. W.
Polskiego skrad³a telefon komórkowy marki Nokia 5200, o
wartoœci 500 z³ na szkodê Beaty
S. Policjanci odzyskali skradziony telefon. Nieletni¹ przes³uchano na okolicznoœæ ca³ego zajœcia.

Zniewa¿y³ policjantów
W dniu 21 marca br. policjanci z Komendy Powiatowej Policji
w £obzie, w nocy, przy ul. Niepodleg³oœci, podjêli interwencjê
wobec Piotra D. Podczas wykonywanych czynnoœci Piotr D.
zniewa¿y³ s³ownie interweniuj¹cych policjantów i próbowa³ uderzyæ jednego z nich. Ten agresywny mê¿czyzna zosta³ zatrzymany
i osadzony w policyjnym areszcie. Odpowie za zniewa¿enie
funkcjonariuszy Policji.

Zniszczy³ ci¹gnik
W dniu 21 marca br. policjanci z Sekcji Kryminalnej KPP
£obez zatrzymali Adama S.,
mieszkañca Klêpnicy, który
zniszczy³ umyœlnie ci¹gnik nale¿¹cy do Karola S. Sprawca wybi³
piêæ szyb oraz oderwa³ t³umik.
Straty pokrzywdzony wyceni³ na
1.000 z³.

W³amanie do gara¿y
W okresie od 20 do 21 marca
br. w Radowie Ma³ym nieznany
sprawca w³ama³ siê do dwóch gara¿y poprzez wy³amanie drewnianego poszycia œciany. Ze
œrodka skrad³ 4 aluminiowe felgi
w rozmiarze 15 cali o wartoœci
500 z³, na szkodê Dariusza P.

Podpalenie s³omy
W dniu 21 marca br., o godz.
20.20, w Wêgorzynie przy ul. 3
Maja, nieznany sprawca podpali³
stertê s³omy, czym spowodowa³
straty w wysokoœci powy¿ej 250
z³ na szkodê Alicji K.

Przez ca³y weekend policjanci z
Komendy Powiatowej Policji w
£obzie prowadzili akcjê pn. „Alkohol – Narkotyki”, która mia³a na
celu ujawnienie kieruj¹cych pod
wp³ywem alkoholu b¹dŸ te¿ œrodków odurzaj¹cych.
W pi¹tek, 20 marca br., o godz.
16.40, w £obzie przy ul. Magazynowej, policjanci zatrzymali Piotra
W., lat 22, który kierowa³ samochodem marki Opel Omega, bêd¹c pod
wp³ywem œrodków odurzaj¹cych.
W tym samym czasie na drodze
Stare Wêgorzyno - Granica policjanci z Sekcji Ruchu Drogowego
KPP £obez zatrzymali Henryka J.,
lat 55, który kierowa³ rowerem w
stanie nietrzeŸwym. Wynik badania
na zawartoœæ alkoholu w wydychanym powietrzu to 0,99 mg/l. Kieruj¹cy dodatkowo posiada³ s¹dowy

zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów.
W sobotê, 21 marca, o godz.
21.50, w Wêgorzynie na ulicy Grunwaldzkiej, policjanci z tamtejszego
Posterunku Policji ujawnili kolejnego nietrzeŸwego kieruj¹cego.
Tym razem Kacper S. kierowa³ rowerem w stanie nietrzeŸwym. Wynik to 0,85 mg/l.
W niedzielê natomiast policjanci z Reska zatrzymali o godz. 17.25
w £abuniu Wielkim Tadeusza J.,
który te¿ kierowa³ rowerem w stanie
nietrzeŸwym. Badanie wskaza³o
bowiem 0,91 mg/l.
Wyniki powy¿szej akcji wskazuj¹ niestety, i¿ mimo zakazów kieruj¹cy lekcewa¿¹ prawo i wsiadaj¹
do aut lub na rower bêd¹c pod dzia³aniem alkoholu czy te¿ substancji
odurzaj¹cych. Asp. Anna Gembala

Jak budowaæ
za nie swoje
(RESKO). Znajduj¹cy siê tu
Dom Pomocy Spo³ecznej œwiadczy us³ugi dla 140. mê¿czyzn niepe³nosprawnych intelektualnie i
przewlekle psychicznie chorych.
w zwi¹zku z tym, ¿e Dom ten posiada warunkow¹ zgodê na funkcjonowanie jedynie do koñca tego
roku, ju¿ poprzedni zarz¹d powiatu ³obeskiego postanowi³ rozbudowaæ obiekt tak, aby spe³ni³ warunki do otrzymania sta³ej zgody
na funkcjonowanie. Obecny zarz¹d kontynuuje to zadanie wraz z
adaptacj¹ podpiwnieczenia nowego obiektu na warsztaty terapii
zajêciowej.

– Adaptacja DPS w Resku poch³onê³a sporo. Ponad 50 proc.
kosztów tej adaptacji uda³o siê nam
pozyskaæ i to jest suma
2.867.798,99 z³, a dotychczasowy
wk³ad w³asny powiatu wynosi 1 599
829,61 z³. Dodatkowo dyrektor
Maria Paprocka-Wall ze swoimi
ludŸmi pozyska³a przez trzy lata
³¹cznie 222 tys. z³. Za to zosta³a
wyró¿niona Dyplomem Uznania
przez Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej oraz otrzyma³a nagrodê dla
pracowników, którzy byli w to zaanga¿owani w wysokoœci 5 tys. z³ –
powiedzia³ starostwa Antoni Gutkowski.
mm
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S³oñce œwieci dla
wszystkich
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Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 10 brzmia³o: „Ufny kocha
lepiej”.
Poprawne rozwi¹zania nades³ali: Ewa Maækowiak (£obez), Maria
Szylinowicz (£obez), Teresa Rutkowska (£obez), Krystyna Ostrowska (£obez), Kazimiera Witkowska (Radowo Ma³e), Karolina P³ocka
(£obez).
Nagrodê wylosowa³a pani Krystyna Ostrowska z £obza. Gratulujemy.
Prenumerata do odbioru w redakcji ul. S³owackiego 6 £obez

W pierwszym Dniu Wiosny
pan Marian Zdzis³aw Sobiesiek
wraz ze swoim znajomym pcha³
wózek pe³en z³omu na skup materia³ów wtórnych. Czasami, jak
powiedzia³, gdzieœ znajdzie jak¹œ
pracê dorywcz¹, czasami nazbiera

z³om i go sprzeda.
– Cieszmy siê ¿yciem, a nie
myœlmy wci¹¿ o œmierci, s³oñce
œwieci dla wszystkich, najwa¿niejsze to szanowaæ siê wzajemnie – powiedzia³ jako przes³anie
do innych.
mm

